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r�-;e-m�le-r�J��fe;;ira����
na Câmara

.

BRASILIA, - Na terça.
feira próxima o sr, Brocha,
do 'da Rocha, primeiro.
ministro, comparecera a

Câmara, para da tribuna,
sustentar a necessidade ce

concecêe d� poderes espe
ciais ao conselho de .m,

nistros.

Reunião �c
G6YCrna�Dres
Dia 14

BRASIL IA
do Planalto confirmou que
a reunião de governadereg
com o presidente João Oou.

lart, será 3,& feira dia B!
Todos os convites já rorsm

expedidos.

Só na �ia l5
RIO - Foi trenereocc

para o próximo dia ?3_ 'l

banquete que o presldp.ntd
João Ooulaf'o:" orereceré 8:>S

jogadores da CBD, que FC

sagraram bicampeões muno

díaía de futebol. O banque,
te será no hotel otõna e

cada jo�ador recebera 1m)

aut9movel Aero WI.ly,'i e

medalha de ouro.
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,sCombale é a Uuiea Solução: a R G EN' I N� BUENOS AIRES; 11 (A. mandatário, deixaram tam- ceberem ordens, entrarão
, . fus�., Segundo �s rneema

f' P) - Tanques e caml- bem seus quartels toman- em luta". acenos Aires - A opi- notícias � gresldente JO

��' nhões militares, transpor- do rumo Ignorada. Buenos Aires - Agf'l' nião publica. está tranqui :rv:arla Guído la�çou um

: tando tropas pesadamente vou.se a crise multar na Ia, segundo informes re. P�lo aos generais de exor

1" armadas, saíram às ruas O gabinete de Imprensa Argentina nestas últimas cem chegados de Buenos cito para que regressem
j esta madrugada para, se- do Pajécíc do oovêmo horas, - Fôrças redecau Aires, certa de que não se- com suas tropas aos .quar
,

gundo parece, um iminente continua emitindo comuni- tomaram posições de com. râ reailzada a batalha de téis e soUcltou o comi;;}
conflito, cações Informando que a bate em várias partes IlO Buenos Aires, baseada na recímento ao palácio ;;iI)
Testemunhas oculares malar parte das guarnições pais__ Ao mesmo tempo, tradição argentina de ceder Gal, rebelde Torento, comi

afirmam que os contingen- do interior estão hipote- tropas de exército, oco;n antes de chegar as vias de o qual horas depois COnI�.
tes em questão, que per- candc sua solidariedade a vam pontos estratégtces na fato. Segundo esta mesma rencrava. Nada foi dado a
tencem à facção do gene- Guida, capital argentina, Noticias opinião, sairá vencedora transparecer da entrevista
ral Federico Toranzo Mon- da capital informam que a tp�ção que dispuser de até o presente mot1tent.o.
tero, o qual se opõe à de- Um coronej que pertence a guarniçáo local manttes malar numero de unidades
!,ignação_ pelo presidente à ala rebelde dos militares

teu desejo de marchar a seu favor. r Os principais pontos est-a
José Maria Guida, do gene- manifestou ao correspon- contra a Casa ROgada e COI! tégtcos de Buenos Airt!s
rui Eduàrdo seaorans para pondente da "Assoclated

tra o presidente José Mal:1. Buenos Aires _ Segunde estão ocupados P fI' tropas
o cargo de. ministro da Press'' que "o combate é

Guida. Anunciou-se oficial noticias a situação na -'ir e tanques mliitares !ids
Guerra, haviam tomado o a única solução. Não há

mente a renúncia do Gai. eenuna está bastante con no governe.
rumo do Pa lácto do oovêr- outra s_aida". Eduardo Penhoren no cur.

nOVários automôvels repte- A intenção manifesta do �:. � �����::lodedatal�;I;
:::':0' ,�::,��:�, seguiram o :'�:'·�:x:�;::,�� :��::;�t! aproximam-se para atacar M ais uma das milAlguns militares adían- José Maria Guldo. Haverá ::ol��er::as do ont. 'rorcnto

taram que as forças iam um govêmo milltnr, se ga-

ocupar posições estratégl- Ilharmos, pelo menos du

cus "na Provinda de Bue- rante quatro anos", acuztu

nos Aires. .o referido ortctet. Pergun-
O tenente-coronel Luis tou então o correspondente

sereeuui, onere do Serviço se as Fôrças Armadas luta

de Segurança da Presidên- riam entre sí. Respondeu
ela, advertiu os jornalistas êíe:

de que permanecessem atas

tados da sede do govêmo
em vista do agravamento
da situação.
Correm rumores de que

tropas da facção "legalls-

Brasil - EUA na COllferência

de Desarmamento
Reinstalou se em cio das Nações. onde e.dão

Buenos Aires - O minis
tI'O da guerra GaL Eduard'>

Penh�ron demitiu se, O

GaL T,orante Montero, ;11'0'
cura impor um ca.i.

didato seu ao ministério da

os trnba

"Veremos logo. Esta ma

drugada a cidade esta tran

qutla. Os ônibus e auto

movei, continuam circu

lando normalmente, Mas,
ao amanhecer, quando re-

guerra, que é o Gal, Artu

ro Senhorana. Com apou-

bra a Conferência de De ,

sarmamento. que reune oe

legações de 18 países e 4U�
objetiva estabelecer a ... 'bu.

sendo retrzacos
lhos; em baisc. membtos
das delegações dos Estad"s
Unidos e o arasn na con

reréncta: da €squelrda pa
ra direita, o Secretário de
Estado Dean RllSk, o zm.

de 200 generais argeutmo-.
o GaL Torento Montero pro

ta" que apoia o prtmeno

clamou se comandante cru

chefe do Exército argen
tino.

ses para um piano de nnu.
tacão de armas nucleares e

convenctonía em todo o

mundo. Nas fotos vêl:!om·se,
Bc'ma, uma vista geral dt.
Sala do Conse)ho do Pulá.

Mais agua

� •..

balxador Araújo de oas-ro
e o ma_i'jr Araripe,
dos b:asileios,

tificado, pais a penicilina
tem o inconveniente de ser

facilmente, asshpllado por O Eng, Anltto Petry, rE.'S

rdeterminações micro-org3-, pOllsável pelo setor de ag';,.l
nlsmos. e esgôto, vem real:zandn

TRES I
um �!'abalho sU,mamer'LP

'Ementário ���l�::el�o:l�o ��lh:�.�:�:
JUf'ÍdUo ��et�:�ViÇOS que lhe e.. tão

do IRASe diV�I��:�ont;�t��i�erio t:n�::
tos a' respeito. ""

Os de .àgo�a se referp':l1

ao trabalho que vem ser,cl'l

feito ,em Capoeiras (A
brão) visando ampliar n

rêde de água, com mE!b:>

res redes, desenvolvendo o

CABRAS
Filme Selecionado para
Veneza estará presente à semanê

Cinema de Florianópolis
Produzido e dirigido por do Festival de Veneza., vai, ocasião da Semana do CI- mos: Gracinda Freire, Au

AUledo Teixeira, com hls- mas já agora em carater nema Novo Brasileiro. a se relio Teixeira. Miguel Tor
tórla de Miguel Torres, oficiaL participando da se- realizar em Florianôpolls res, Milton Ribeiro 'e CaLu
tendo como principaiS ele- lecão do .Brasil, juntnmen- de 1-7 de set.embro no Cine lé 'de Paula. Dêstes, somen
ll1en�os do elenco Aurélio te' com "Assalto ao trem São Jose, numa promocão te Milton Ribeiro deverá
Teixeira, Milton Ribeiro, pagador", do Gabinete de RelaçÕes· estar entre nÓs, ja que Os
Miguel Torres, Gracinda É dêste filme, que será Publicas do Govêrno do demais acampanhnrão a
Freire e Catulo de Paula, apresentado entre nôs por EstadO,:t cena aclm:t. Ve- côpia que ira a Veneza,
"Três Cabras de Lampeão"
se insc'reve entre OI; filmes

bras!Jelros que abordam
um tellla multo nosso e que
deu o primeiro sucesso in

ternacional autêntico.
_

Ê
claro que nos referimos a

"'O Cangaceiro", que reve

lou Lima Barreto como

diretor e Milton Ribeiro

Estado para chefiar a 0:1." trabalho em rítmo acelCl,L

ganização do ementãrlo do. conforme nos moslra

juridico e fich:í.r�o dc le;;l"- o flagrante.
lação do ôl'gâo,

Ciência Alarmada: Germes Mais
Resistentes ii PeniciUna

RIO, 11 (V. A,) - Den-

O presidellte do InsLi�,1O
de Relo_ma Agrária (le

Santa Catarina: dr, LuiiS

Na\',rro 5totz, designou, -:\
funcionária Vera GalJon

Vaz, Chefe de Expediente
da Consuito,la Jurídica d�

como ator.

é promover o COmércio ; [,

te,_'nacional, incentivando �

imporLaçà� e a exportaçM.
Quase tõdas as nações m.

dustrilizadus do mundo P:J.!'

ticlpam ;do certame,"'n13Y'tt·
sive o Brnsil. Na futo, a

Realizado com os maio
res cuidados, a cõres, "Três
Cabras de Lampeão" im

pressionou favoràve!mente
a todos os que tiveram

oportunidade de asslstí-lo
em sessão especial.
Não só Miguel TO'rl'es se

atlrma como um dos nossos

melhores argumentistas ci

nematográficas, como t.am
bem Aurelio Teixeira e
uma grata revelação de

dlreto� sabendo conduzir
�Utl hi.�tól'ia e �eus aLoi'e�,
"Trc!:i Cabrus dp. Lam·

tro de poucos anos, as

politicas, embora sem re-
curas milagrosas da penici

nunclar aos meus direitos lina deixarão de existir

qe cidadão, Isso slgnjflCa senão forem bem .sucedidas
que estou sempre, como

as investigações que cien
qualquer brasileiro, atento tlstas de todo o mUndo 'es·
ao que se passa. na nossa tão fazendo e no sentido
pátria, Abro mão mom€n� �

único de eliminar as resis
tãneamente do meu retraí- tências dos mlcro'organis
menta, porque considero mos aos antibiôticos que
grave, a situação nacional tem por base a penicilina
em face de tantas e suces-

_ declarou o professor Er
slvas crises que ameaçam a nest Boris Chain _ Premio
paz interna". Nobel de Fisiologia e Medi-

"Slnto--me autorizado no cina _ na sua conferencia
que vou dizer pelas respan- na :Academia Bra$ileira de
sabllidades que contrai com Ciências sôbre as novas
o povo. ao quai procurei penicilinas.
servir sempre, sem paixões Todo mundo se encontra

nem ambições e por ter, receoso devido â eficácia
como presidente, respeita- cada vez menor dos anti

do invarlàvelmente o Con" • biótlcos com base na peni�
gresso e o Judlclârlo, pe- elllna e êste mêdo é jus
rante os quaiS acho, sem

falsa modéstia, que me

comporteI como um magiS-
trado, apesar de haver sido

sempre um soldado",
"Estou acompanhando

com grande preocupação o

vlsivel desentendimento en"

tre o Exe.cutlvo e o Legis
lativo, receoso de más con�

sequências em prejulZO do
nosso bom nome. Se me

fôsse permitido. faria um

forte apêlo aos ilustres di

rigentes da Republica, pa"
ra que procurem evitar

Choques prejudiciais a to

dos, resolvendo os proble
mas atuais sem ferir a le
galidade e nem a democra�
cia, Falo espeCialmente
aos meus velhos compa
nheiros de armas, exor·

tando-os a que sustentem
a ConstitUição e seus man·

damentos".
Prossegue o marechal

EurlcÇl Gaspar Dutra. di�
zendo que <'o que poderia

, aOO1J'�ecer de pior agora no

'�Brasil, seria a perda da
; au'�oridade conquislada

Ã cld.de de Chic.o· a futeboL Com ar condirlO objetivo pr�mordial da F:-i

briu, mais uma vez, suas nado em tôdas as de!}l'n, ra Internaciona. de Chica·

portas ao muato, com r- dências, o e�ilficlo pode �'� cago, aberta ao público atc

Feira Internacional de C:.l ceber 30,000 pessoas por h'J. o próximo dia 12 de agõ;;to,
mérrio, a quarta, df!sje

que se tornou anal a i'e:l!i·

zação deste certame. Lor!a

lIzada em gigantesco ;J8.vL
lhão d€nomlnado McCot..

mlck Place. de dez' pav!

ra. e fornecer refelçoes a

27,009 visitantes em �e\l$

váiOs restaurantes e cafe·

terias, O McCormick Phcc,

de linhas modernfls, CU:;tO�1

cêrca. de 35 mllhôas <Ie .:lo.

l:lre�, ocupando todo 11'11mento�. o vão p'rincipal
oxposição tem uma qU<ll'lei'[\o de !nl'!)Ul'�\
igual a de seis campos dl� �l'ê� de pl'"fundidadc.

c f:\r!lue!:t do monulllCI1l,,\1
O pavjlhão da Feira.

o TEM P O (Meteorolõ,ico)
(Slntea8 do Boletim GeometeoTol6gico, fi"
.t. SEIXAS NETTO, válida até às 23)8 ha. do

dia 12 de agôsto de 1962
FRE,NTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MWIA: 1023.1 mtf; TEMPERATURA MWIA:
12,8° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: !}3'!�; PLU�
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms

lOS-Irever _ Grupos de nevoeiro cumular com preclpita�
tacões (chuvas) esparsas - Nevoeiro úmido _

Tempo Médio: Estável.

A rote mostra mais uma

unidade escorar mundana
� construir pelo aluai ;0

vêrnc, na Linha Guaram.

110 Município de Ocncont:a.

para atender, ao menos em

parte, as crianças em ida.

de escolar daquela tocahu.o
de. Como se têm notado,
pelas publicações que vl

mos Jazendo. o sr. governas
dor Celso Ramos tem otnae
do com carinho o setOt'
ensino

Belorma 11 �uaiquer
preço

BRASILIA - "Sob a i!lS Palaci!l da A_varada. Na
plração ele Deus e com a

pôio do povo braslleiro_ O

govêrno fará as refo�m::s
de base custe o que cu�t.lr',
Esta dl!C!aração foi fe �a

ontem pe!o p:'�(;!dente Jo.:o

Gouia"r, no almoço que·
o:ereceu aos generais

ocasião o· m'n:stro da gu�r
ra Gal. Nelson de M(']o
de�m::nt:u as nC'ticias pu·
b!'cadas po� um jornal da
Guanabara, segundo
quis, estaria c:>nvencldo fã
inoportunidade da antecl.
pação do plebisC';to,

DE LAMPEAO
Q Festival de

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



iortm.
TAMENTO F.SPOR'!'/{·n

;��7ji!':e�I:O :a�;:;"!lt1�(Hkes.. Rui T
erre Nllha�.
(Ir(ldorp.s: Dli/F:RSOS
Rel1rt:3e71tanlI"1
8CÕe" It S, La-a L I da,
a s-naeor Jh'fl�..-- 10 50 andar

,;
.r

'AZEM ANOS HOJE

- SR, HERCULANO SILVA,

'-
JOVEM CELSO LUIZ DE SOUZA

I
,

�É pa:afnós motivo çle grande satisfaçõo regis_
mos no eferr.él'ide de hoje o transcu,'so de mais

oni,ve"sória notlJlicio d" nosso pr_ezado

C,migo ,e
di_"

t centerrônc." ;()Vern Celso Luiz de Souza (m:>is
c ("{"Ido por Pe!02).

.

�AO
tels.!} os de "O ESTADO" 'assocIam se ó"

n1ui s h(,(,)(>llci'c!e:ns ClIJ? 'por certa lhe serõo:> pre�tcdo::J:;,
aug .'!nd")·lhe vot')s d� pe:'enes felicidades.

t ME,NINO FRED RONY RIBAS
-t

C�'�t;:-;f:ÇÕ"" consiqnamos, hoie o natolíció
do go�an "n'no.Fred Rony Ribas, dileto filhinho dQ
sr Osval 'bn"_ '?- --l- �ua exma sra. d. Valéria Granl:>

R_ibas. Ao nÕ\illjr�"rte e seus genitores os nossos efu_
sIvas cumprt'-ntC's.

Oev J 'Irqím de Carvalho
- sr Oo;vr!'� 1 "nt7.

Zl)l""� "�-r r \.!rf1:>ndes
W(.!.'''', rerrrl'(':r'l Lima

- s� Edson Mochnd" Limo
- sro. N(lrzir )nro,- Morais
r- srta, Maria Sobino

FARÃO ANOS AMANHÃ

- dr. João Luiz Neves
- srto, 1150 Domioni
- sr Jaime Furtado

sr" Luiz Amilton
:1"0, Cléia Barbosa Morcnl

- jr_ Ltli7 Fe�'nondo Guimorões
- sra. Adelaide L-obo Amoral
sr Arturo Buzzi
sr: J'lõ .... MOJ"\<:;ur Elias
di'. Rl"áulio Dias
sr. F"ronklin Gam:o
srto j·M:lr�o Helena Todescat ()
_�r. Sll\l�nn Russi

r liIõverth Ja�é Debo9i:i
• MOl'io de lflureles'·BoH
�". Atair Rosa B·)telhl)'�

I "REZADO LEITOR:

Pera publico,.";,, <ln .. !'t.r on;vP�sório nas Socieis
'"mos preench..v (1 f;rho abaixo, remetendo_o
caixa po.. ta! 139." Flor ianópals Se.

NOME

ATENtA0
Mudonças locais ou poro outros cidades.

Se�iç.o� de mudanças.
'

I-JÕn é ne{"es<,or1o ('I engradomento dos mÓv(fis.
Informoc,õcs éI ruo Francisco Tdlentino no. 3/j

3805
"

" dij,\LiU

CASA

SOciais

As Debutantes de 1962 desfilarão em pról do
Hospital Reabilitação

- O Festival do Cinema está sendo assunto

em nossa sociedade

1 _ pestejcu 'l.nIVe"NT·)

ontem o senhor coronel Jo

âo canu.cc Alv�l> l"n<lrJntl

oumpr.mentam>s o C0:(j

ne: Ma inho t;:o:n VaLOS ee

feilc:tações.

Grande all'grio se cpossc das que trabalham rws naeyéns.
te jornal no dia que hoje decor e, isto porque, oniver _ .. _

sorio nesta date nosso creacdo colega d( t-cbolho sr.

Herculano Silvo, etementc Que desfrute espectctmeote

:'':'��i��:s����if:s, f�c;u:��,q��'���:tóv�f���il�O\� :���� e r�I;�$Õr�; c��:.:,���;'�l
bradas razões pum que hoje seja alvo !ias mais diver- ria Rlusulense. quando �"il

ses manifestações C''" ccrêçc e estimo, por seu tnconró niu as debutantes do '")'li!,·
vel circulo de emtaades mormente por nós, que o te, oficial de lV62 para um a!

.

mas no.ról de nossos mais diletos amigos

2 - Pelo Presidente ."l?

República, rol nomeado se

cretá rtc de M;nl�tros. o rir

Ives d' Aqu.no. O ex-rena

do:' d' Aqu rra encont.ri c

em arasura par" conn-r- ,1

ctar com O Prusíôente JCJ.C
I Ouu at.

3 - Em atividades ti Ct'

rtmontaí do Pnlúc.o do 01

vemo. com os p:'eparr'.'l"'),�
para a chegada dó Ém:l:l'
xador da França Jacques

4 - Vedadelro eesnt- de

moço.

5. - SfW.'i tnrnb,lin b!l�
tante mo'!'m�nt!lcla a .e'

mana do '(Fe�tJva! d1 C',
nema tJ"r'o"'l' r'" '�I)'-"

cidaclE\, que dará lnici0:f'.-00
dia l.a de selembro p .",);.

6 - Jantarli.:::t no re�,,,,u'

rante de QunÊ'ncln P):.1�"
os drs. Olavo R!gon. l,o'
d'Avi;a e Acy Cabra! 'f.',�

; .

7 - As debutante; do

;.. Baile Oficial de 1962 19r1l.

t �:�er%a:Os sa.�i�:��r:'�nl���
� e Leite de Colonla". 0,

I� brindes q_ue lhes forno �r",

� recidos.

1'1 Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Fa.c,lldad,
lIJacional de Medicina d,

Universidade do Brasil
Ex interno por concurso til
MaternIdade Escolar Sei
viço do Pro'. Octavlo Rn

drlgues Lima. Ex interno
do Serviçt de Cirurgia Cu

Hospital I.A.P.E.T.C. do RI'
ne Janeiro, Mfldlco do H 1:;

pital de Caridade e ela :.1"

ternidade Di'. Carlos Co�'rla
PAR'i'OS _ "}pr::n,Aço1-:�
r,OENçAS m: til:"mmU,-;
- PARTOS SEn.l DOU lIdo
mêtodo p:<ic' ")I'oIilatico

Consultório: Rua João Pil:
to 11. 1(J - elas 16.00;.r.:;

18,00 horas. Atende �,J:"'l

horas marcadas. Telef:me
3035 - Re-siliêncla tlqa
General Billt'IIponrt, 101.

8 - De parabéns o casal

senhor e senhora Kid xre

reics Te eaínha pelo na,

cimento de seu n.hírvio

Mo.ses

nepo's de uma viag-"D
pelo o Chile. Monte Vi_:lE:;\

e Buenos Aires, ctrcurareo

em nessa capital, os dtxcu

tidos JOVEns da soceoc.Je

.cartccn: Mau o RI)"'-�n

co-ne de Castro. Domin

g-o" Henrique Leal Bra-me

e � -t hu- Pereira: O:lVein
F:lh:>.

IC--Na próxima

15 _ Também o nãp me

nos dlr.cutldo Lua Per>1.\n

do Mor;tz, está. c!rculan:IO

em no�sa cidade. O mace

(';11 questão ontem dnncu

h terceira va.sa com a Ll<:

b-1,I'nte Lucia d'Aqu no _i

Avüa

16 _ Com muita eteea o

da dl�!gind::: o nnpeta pr"

to e vermelho. a bonita �f'

nhora Rul.h Fontana.

c\�:�.� �e�'::��d �:���.or�
senhora Abd�\1 Focs· O -a

nho: Foe!\ a.�'a\lniu a o-s

ln do Tra'balhO. secrevann

d::: Estado,

Eleições na

,Fac.uldade
,de DireHo

Serão reeuaadas amanha

as etetcões para o centro

Acadêm',co XI de Peveret.

ro da Faculdade de Dlre.-o

da Universidade de Santa

Catarina.
O tradlc!onai Partido ;:1(:

Renovação Acaeêm'ee u

presentou a ,1Iegulnte cha,

pa:
Presidente: r-taro D,\m.1.

to (4.0 ano - LO V!r.,·

Presidente: Everton Luz

teremos a inaugurnçao da

evpostcâo de "A tes sacras'

na en-a Santa catarm t

Segundo estamos tnroruin

dos a promoção está a r."r

go da senhora l{im Schuo '

ar Leuzt.

n-e.Antõn:o Torres, o ta

(4.0 anol - 2.° Vlc� P/e:;1

dente: Mário Abreu \1,°

ano) - 3,0 Vice Presnlenrr-:

Pértctea L,' M, Prnde .2.0

ano _ 4.° Vice Presíucu

te, Lourival Sarja tI:'

ano) - 5.° v.ce Preaider

te: A. F. Amaral e 51!",'\

13.° ano) - Sacretêrto G�

ra: Delfim P. Pl.'lxoto 1'i

lho 12,9 ano) - secrete.to

Auxlllar : Abelardo Bru

memberg 12_0 anot � T"

scuretro Geral: Ilv['nL\

Pôrte '1.0 ano) � Te (III

ret-o Auxn'ar : Pauto Li,

nnares (1.0 ano).

�' \ 111111 O S II
"

,Il !lO C�n: ZIT:)
_

VENCE-SE
2 à rua Major Gosta, llR

Nesta. TI"I......,n rne.ano

local.

t.;',; ;n';'!:n�:n��' D,,',,': r.ãsa �e Prcia
mtaâa eom O!!O leio " v

lembral1�as oferecidas
las "b:mt qué-; Jane j\�,,.

das e Chcz Moi.

UI - Eim prói do HO'lpi
tal de Reabilitação ;lS·i\.

programado um oha, (!om

desfiles das debutantes �lG

baile oficial de 19&2, H!1lie

��el1i�a MoÇl

20 - O Presidente na

rnoso cabetatro Que eteude
no �3.:âJ 'r.es-rou, e esnã

\ 'f('an:.lo pamamente CJ

t'hlllflo elegr.nte Cemmiuo

12-Ba1tante concorrida a

"bolte" Mus..ielll na 11') LP

.rlt'. qufita !cj�a \.--.-Utn mjri
anal" o ('m rodadas de �,�,

C/ue, muÚo dls(L'étamt'n',�.

13 - Em nossa çiàadr (JS

simp::lt,c:lS e eleganle'l {';l'

S!1:S da jor.it'd�de de (tai,oI

O"ny Ramos (Irene) J�:\o

Arl10 Sauer rC_'istal.

14 - A debutante Ma;'],\
V!:za Renaux recem chegO,.
d,l da Europa. comentou
cO.sas ma�avilhosas do ve

lho mundo

Confederaçã::! Nar!onal :)

Conwrclo. e !.8.(lho fi Ch<H

Ie-s Ed�ard Mr:tz ontem ;.JE'

am pre�ença no balie Of!
elal das debutantes de 1;2.

:lI _ AntôniJ Cauáuro,

repOlte social de Põrto '\:!i:

gre circulando
cidade.

Pensamento do Dia,
Clase e discrição são' ('o:·
SitS que nem l4empre se '-H!

qulre,

VENDE-SE
Um radia marco "SEMP" em bom estado, trotar

n?sta redaçõo, dos g às 19 horas Preço de ocasião.

Sociedade Carbonífera Próspera S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Vende se uma sito em Co

queiras, (praia do melo)

com terreno medindo 15 x

18,

Preço OrS·150.000.00. Tra

tar com Saul Moura, no 2°

andar dos Coneios e Tele·

�rafos,
14-8-62

C,. Ayrlon Bamaibo
CLlNICA DE CRlANÇ.\S
Consultório: Pela

no Hospital de Caridad�,

'A tarde, no eonsuJtilrio

das 15.30 bs, às 17,30 IIs,

Consultório: Rua NurH:'3

Machado, 7 _ 1,0 anda: _.

telefone 2786.
Residência: Rua Padre

Roma, 63 _ Telefone �Ú86,

e dO�eE�:::::O:� r�::�o�t�:����!: �C�Z�I:::��:s�: ��� JJllilijl�iMiMi!I!iiiil�
ciedade convocados a comparece-rem â Assembléia Geral
Extraol"dinãria, a realbar·se no dia 16 do corrente mês,
às n horas da manhã, na séde social, a tlm de dellbera-
rem sóbre a seguinte ordem do dia: 'r::::".,=_�

Nova redação proposta para o arMgo 30 dos Estatu-
tos -'Sociais,

• .

''_,-
Crlclúma, 6 de agõsto de 1962

Dr. Acá,io Gi!rIbaldi,
S. �'hiago

ADVOGADO
Escritório especiall�àG em

Questões trabalhistas,
Administração \ de beOJ

imóve;s. DeJlellas flsc,l.s

Rua .Feiipe.,o SChmidt..,· .

I." anci:"tr Fone!"': �!jJI -

2216

VE -SE
Uma à rua Antonieta de Sarros, 546 na Estrei

to. Medindo 7 x 12 e roeis UfTI aumento de ô x 6.
Ver e tratar no mesmo local.

lS/8/62

INGL!:S 18
APRENDA CONVERSANDO FRANCES _ EM 12 MESES

ALEMAO 12

ITALIANO 12

YAZl G 1.
Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia Central)

ATlLlO FO�TANA - Trabalhará no

Senr:t�o da República Per
Santa Calarina

ASSOCIACAO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 010;

TORREFAÇliO, MOAGEM E �ENEFICIAMENTO DE

CAFt DO ESTADO DE saNTA CATARINA

C01lvocaçtio 1Jara Assembléia Geral

manhã

De acõrdo com as determinações legais e estatutá·

rins, e'anvaro a todos os senhm'es associados para a reu·

nião da. Assembléia· Geral especialmente destinada are·

solver .�ôbre ° seguinte:
Ordem do dia: Transformação de�tn Associação em

SindIcato de Classe
A _reunião devera ser realizada na sêde do Clllbe 12

(ie Aliasto, sito a rua ,Jofio Pinlo, nO 6. rl('_�ta C,:'l.pltal, no
dia 1" de Setcrnbl"O vindouro. as 15,30 horall.

Fl.orlanrípoiis, lO de Agósto de 1982
Yoldo,'y �ittellC01lrt ._ Presidente

-- -.- ------

onALDO ••1.0�

VOVO FESTEJA HOJE NOVENTA ANOS E' uma gmnde
exlstcncia. Quasl um SéCl;lo fi serviço da sociedade catlf.
r'inense, vendo pas�ar pelos f;i!US salões desde ° tempo
dos Jampeões de querosene, da;: velas da iluminár"ia ano

tlga brilhando entre os cristais dos grandes t:n.ndelábros e

dos belgas entã-a u::,ados pelas grandes sociedades aLé os

dias de hoje com primorosa iluminação, várias gerações
da melhor e seleta sociedDde da antigo Desterro á 1"10-

rianó�OIis de hoje. ali tem passado. Dos vestidos compri
dos atê os sapatos, da elegâne,ia apertada no supliclo dos
e�J)art!lhos. das mias balão e sapato Luiz XV � grandes
leq\l('s escondendo sorrisos por entre as plumas esvoa

çantes e através dos quais escapavam a médo. palavras
de amor e segredinhos para que só -2 bem amado puclell
se ouvir. C!l.belos de coques ';lHos com enfeitas de gramo
pos �::o� ���;el��·.Q:IO:�eec��:a�ue assim passeava pelos
salões do Clubé�� de _Agõsto,

Hoje, noventa anos,

Com uma sociedade nova, com uma mocid3de bu,
liçosa e atrevida .• num te.npo novo, nos dias n'Jvos, onde
os ".eJho� preconceitos sà'J ,hQje considerados ridiculoso

O velho que se remoça, que se adapta, que toma ares

de tente q,cwa e que v�i ganhaI" um prêdio elegante, mo
derno, ia em construção,

Hoje em sua homenagem. a EUf" prescnleou·o com

uma belissima Ilumjnação de mercÍlrlo com brnços mo

dernos nos postes elegantes,
Presente que ficar_á para sempre, relembrando os no

ventas bem vividos.

Daqui desta. coluna, meu abraço ao velho clube, o

clube do saudoso ".Tamanta", Que era- então, o controln,
dor de no�sn rlHwid:.lde frcfjue'nt:J.dol"fl do 00.01'.

RI'I('Il1]Jrar? Seri;] chorar' na saudade' c!eS!:l

geração.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



aeatrte BnttlsttoLl, part.l
cipará do Baile d,u; Debutan

tcs do ·'Carlo,.: Rcnuux",
que acontecerá no dia oito
de setembro, em Brusque.

.roacaoe participará da
11 Festa de conrratemtaa

eão da Sociedade Caturinen

"e, com dcsn,e das Ourotas
Radar, representantes da

beleza e elegância du mu

lher catarínenee. JOCY
WEDEKINM aceitou o meu

convite e rcprcsenuué a

sua Cidade no referido a

contecimento.

Estamos coordenando o

desfile de: moda;; que' acon
tecerá na rcslcõneic rio cn

sal Dr. Colombo CDayse) Sal
leso A passarela Iniciará do
alto da escada contarnondo
no salão constituindo o má
ximo em cnstnandedc.

Na S. Bandeirante T. C.,
o Governador Celso Ramos
e ara., serão recepcionados
com um jantar "America

no", pela sociedade brus

quense. na próxima terça
feira. O cotuntsta convida

do afirma a presença.

o Acadêmico Amaral e

Silva, Redator deste rnatu-

uno é candidato a Vice Pre

sidente na eleição que vai

acontecer amanhá, na Fa

culdade de Direito para o

Centro Acadêmico "IX de
Fevereiro",

Hoje, DIA DO PAPAI
seu maior amigo, não se

esqueçam ele homcnagca-Io

TANIA DE� VALE Y ARAUJÔ, uma das mais belal> mo.
ças da. SOCIedade catarinellse, "Sobera1la" do Lim TC
62, .h�ie, ilu�tra uossu Coluna _ Dia oito de d6.i.eml>;·o�
/iublr� o (/lta� ria Igreja Santo AlItônto, naro receber a

BellçUlJ NupCial, com o "'Ctt Iwivo Tenente �uc:lides «e
SOuza Barros

Estou na Direção do De
partamento de 'Relações PÍ!
cllcns e Prnmoções deste
Matutino, que teve início
na semana que passou. Vai
acontecer um "COQ".

No Instituto Yaslgy, dia

primeiro ele Sqtembro, tere
mos a escolha de Míss Ya

Si!?;y 62. A escolhida com

sua acompanhante terno co

mo premio uma viagem a

Perto Alegre, oferecida pe
lo Departamento de Rela
ções Públicas do Instituto
de. Idiomas YASIOY,
Porto Alegre.

Que venha o mais rápida
possível o Plebiscito, que
votarei no Presidencialis
mo. Assim acabarão as cri
ses de Gabinetes e etc ..

HOje, o Clube "12" de A_
gosto" está completando o

seu 900 aniversário de exis
tência, faltando apenas dez
para comemorar o seu Cen
tenértc. O Colunista na pes
soa do seu Presidente Sr.
José Elias em nome dos
membras da Diretoria e As
saciados congratula as fe
licitações pelo acontectmen
to.

cap."

.'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FaMILIA _ REUNlÓF�" SOCIAI::;

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARTOS _ CHA

DANÇANTES - ETC.

ANDAII 1'lmR.EO 00 ROYAL HOTEL - TCll. 2515 (Purt.arla)

CI��MlS -cariam lilí�-
eme SAO JOSE

Centro
á.� 10 -hs.

DJck Shawn

Dlane Baker em:

O 1\1AGO DF.:

, CinemaScope Tecnicolor
Cellsura até 5 anos

ás 1�'2 h�.
B' Owen _ Leslie Phillis em:

40 GRAUS DE AMOR

Ccm:ul'a até 5 allo�

ás 33(, - 7 c O hs·
Anthony Perki ns

Yves Montand

Ingrld Bergman
EM

MAIS UMA VEZ, AOEUS!
Censura: _ até 18 anos. -

I:illllln
Centro FOl�e:

• âs2-4-7-9hs.
Zé Trindade em:

.
O VIUVO ALEGUE

Censura até 5 allOs

á!l 2 hs.

r.h;� lon
0BIm!0
Charles Bronson
VIOlet Rerudng

EM

INIMIGO DA nUMANIDAUF.
Censura ntê lO a.n".s

Dardy Kl'�ger
ás 7 \12 hs.

SylVla Sym�;
'"ncnn.ld 1,l'wls (·m:

"S,\')'!\ A !\TEIA NOITF."

Eastmo,nCGlO]"

Fnnp.· �Ii:t.,

MATINADA

Bill Owen - Leslie Phillis em:
..

40 GRAUS DE AMOR

Censura até 1·1 anos

- a A i 11 B li S·-

BAGDAD I�ille GLO!UA
Estreito F'one 52ii:.!

ás2-4-7-0hs.
Dick Shawn

Diane Baker em:

O MAGO I>E n.\GIHO

CincmaScope TC('nic"lor

Censura até 5

r,ill� IJlPl:1UIi
Estreito

ás 2\!2 hs.

Charles Bronson

Violet Ren�lng
,

EM

INIl\1IGO 1)1\ IIUMANIOADF.

Censura até 10 ano.s

as 8 hs.

•. ,
Char:es Bronson VioleI. Rcn!<lng em:

t INII\JJGO DA IIUMANIDAI)I:

FONF. 34J�

Spencer Tracy

In���frB;:�::n
EM

o 1\-rF.'DlCO .� O MONSTRO

Cine lU IA '!ii 10001
ás 2 _'7 -ef hs.

Alan Ladd

Jeanne Crnln
Qilberto Ro;and em�

{;H,AN'fI:;S 1·;i\1 Lll'1'A

1'('cIII('olor

Censura aLé 11l anos

TERCEIRA PAGINA
�..

VOLTA AO MUN DO

Anolacõe-s Parlamentares

Impressões a vôo de

pássaro

60 de uma série

LOS ANGELES - Em ex

tensão, é Los Angeles a

malar cidade americana;
mas acontece que ela com

o seu crescimento absorveu

outras 3 cidades que esta

riam para ela COIpO as nos

sas Bíguacú, São José e Pn

lboca, em relação a FlorIa

nópcljs. De fato, Beverly
Hills Hollywood e Cluver Ci

ty foram abarcadas por Los

Angeles. figurando como

dentro de seu pel'imetro. As
sim poderão os nossos leito

res avaliar a impressão que

se tem ao ver-se a cidade
de avião,

A costumeira "batalha
do feijão", de todos os sa

badcs no "Oscar", estive.
mos presentes à mesa da'
qual participaram os Sra:
Eaio Francataccl, Raul Cal
das Filho, Aderbat Rosa e

nosso prezado companheí
1'0 dos "Dlat·!os Associa
dos" de Santa Catarina,
Nagel de Mello do. equipe
de Redatores de "A Nacâa"
de Blumenau, que depois

Para o Baile Oficial do "exilío" "01 nta t
I
acontecendo

li

o a 110"Flo�;aa

f
Lira T. C .. a atracão contra ... "''-" " "

tada f>erá Elizet� Cardoso, cap'
cantam "Society" da. "Bela

MEU PENSAMENTO _

Pense !'In ti S9:l11 aI m�lU""
Hoje, no Muslc Bar, acon Não vai demorar multo o a.lhelo

leeerâ movimentada reuni- que uma l'epartição Fede-

3.0 socinl dançante. Estare- ral, nesta Capital ter:1 no- PaI hOJe c: so _ 11m bom

�>OMUSICAL B'AIR�'�'�·-

noite, como foi o nosso caso,

com a circunstância ainda
de que as distâncias entre

a proprla Los Angeles e as

suas adjacentes são maio

res do que as que temos en

tre as nossas três acima.

Visitamos o estudio cine

matográfico da Universal
jnternncíonal. nuas; uma

r.idad·c dentro da cidade.

(Continuação da 811 pá_
gma)

Mas, outra borrasca esta

va em caminho e em pouco

envolveria Nerêu Ramos e

Flôres da Cunha. E vetu a
I
questão Lctt. Qualquer cal

sa há, ainda, por rnmuciar

escíarece.joramenter ao de.

cima de paixões discrimina

tortas. com relação no in

cidente que provocou a de

posicâc de certos Luz, pre
sidente da Câmara" subst�
tu indo o presidente Café

Filho, que se recolhera a

uma Casa de Saúde. Del um

lado, atribulu-se a atitude

do general à tentativa de

dcmtssão sumária do cargo.

Diziam. por exemplo. que

se visava a impedir a pm;sc
de Juscelino Kubitschek.

não !Oe acha.ndo o titular

da a uerra acorde com o

que considerava um golpe
à Constituição. Armal":l. fa

voreddo pelo desapreço eon

tido no seu "af:L�tamcnto. o

movimento neutralizador

daquele. embora os "arra

nhõezinhos à Carta Magna"
Nerêu Ramos assume. como

preSidente do Senado, ache
fIa do Executivo, com Flô

res da Cunha na presldên
ria. da Câmara,
A Policia do Exercito t.o

ma (:onta do Tiradentes.

QuandO me dirlg"ir ao reciu

to, um soldado, à porta,
pós-me ao peito sua metra

lhadora portátil. Nâo me

'perturbei, observando-lhe
com bom humor: "-Cuida
(to, que êsse brinquedo po

de disparar!" Mostro-lhe
minha carteira de jornaliS
ta parlamentar. Desculpa
�e e deixa-me em J'az. A

sessão se faz das mais tu

multuosas. O ar é de inqui
elacão. Há protestos contra

o a'tentadO ao Legislativo
partidO do general Lott.

lI·las, Flôrcs da Cunha ex

plica: fóra êle quem, por

medida de segurança. soli
('ilara aquele policiameq_(0'
Ia determinar a sua retira

da para as cercanias do e-

difício.
-

Embora Nerêu' se ç.ecla
ro.sse favorável à volta

.
de

Café Filho ao Catete, o mo

vimento continuava: agora,
com a deposição do prõprio
Cafr. determinada pela
maioria da Câmara. Invoca

vam, os que defendiam as

prerrogativas constitucio

nais, o direito de reassun�

ção do Presidente Iicencia-
.

do. Mas, era evidente que
se criara uma situação de

fato e de fôrça, com a re

volução sem sangue e sem

alteração da ordem públi
ca, co'ntra a qual nem mes

mo o Judiciário poderia a

gir. Alegava-se ainda que

�e lesava a Constitulr.�1.').

por paradoxai que pal'cces'
se, pal':J. que esta não fôssc
abolida, com a trama la

tente dos que detinham e a�

�r1V!mi õ Poder. Nêi'r'\
(' FI{,rrs vivi:lm um dl"fllll:l

polill\-o. ('0111 ('xl,.ellHl� dr

gr�vH.lade, em que teriam

Curiosamente, a maioria

das casas, além de serem

de aspectos os mais varia

dos, m1sturando-se zonas

de estilo grego com grupos
de casas de antigo oeste a

mericano, com suas taver

nas e seus cabarés, ore

recem ainda a parttcularj
daoe de só terem as racne

das, pola que servem ape
nas como cenãnos para fi!

magens.
Pela grandiosidade das

obras que devem ser execu

tadas para que nos seus

mInlmos detalhes, possa
ter o espectador de um ci
nema a Impressões de que
está vendo na tóta é uma

cena filmada num panora
ma real, temos que reco

nhecer que, tão grandes co

mo os artistas que represen
tam na téla. são aqueles
que, antes da filmagem pre

param os cenárjos e os am

blentes.
Passar um dia na rxsnev

Iandta é algo assim como

voltarmos ã nossa tnrancta

dlvert.lndo-nos com brinque
do sim, brinquedo para
p;randes c pequenos.? que

de defrontar dilema quase
trágico: ceder, ou sacrificar
"- normalidade da democra
cta. Não lhes era passivei ex
por O motivo de sua con

duta, sem agravamento da

situação. Porque, se aban

donassem o pôsto, recusan

do-se ao apelo de LoLt, o

país poderia resvalar para
a ditadura militar, que, por
multo amena que se apre
sentasse, teria desenvolvi
mento e consequências ím

prevlsivels, com a anulação
da ordem civil. Já foi dito

que o pior dos govêrnos é

preferível à melhor das di
taduras. E, ainda que en

frentando a íneompreen
sâo, geradoura de [mpopuja
ridade, ambos se dtspuse
ram a tudo fazer para que
o comboio não saltasse dos
trilhos. O próprio general JoinviUe .. Blumen eu _ Curitiba
Lott, subordinando seu eo . _�����=������=::::=mando a uma inegável lns
ptracão civilista, evidente.

ciava sua desambícâo. uma

vez que lhe teria sido ràcn

organizar e presidir uma

Junta Militar, como aconte

ce em díversas repúblicas
sul-americanas.

nos leva em seus bojo, an

damos num navio de roo

das, de "faz de contas" que

é aquele em que Mark

Twain andou fazendo o

curso de Piloto, viajando
pelo MIsslsslpi; apertan-l ,

a mão do pirata de pem«
de páu. a bordo do seu

"Columbia; visitamos o cus

telo da Bela Adormecida;
fotografamos Os nossos jun
to do cemcnaonac Mlckey,
do Patéta é armat pergun
tamo nos: "Isto aqui é um

sonho real ou uma reallda

de em sonho?"

Disneylandja tem seu pró
prio hotet; tem seu trem

etétnco -manoran''. cre

mos que o único que, como

divertimento presta servi

ços reata, pois leva e traz

os passageiros ao hotel pis
neylandia; tem Instalações
espectais para acomodar be

bês, enquanto a mamãe brln

ca de. "ffiz de contas"; tem

urna agência do Banco da

América que abre todos os

dias, inclusive sábados. do

mingas e feriados; e tem

também uma creche para
os ca[�horrinhos qlle lfi. vão

--

OlSAMUÊi rONSEC�-
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de covtdcdes pela alto velocidade_
.. BORDEN AIROTOR S'S WHITE

Rodioiogio Dent.ário
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas

---------_ ---- ---_--

I MISSA DE 30 DIAS
DUo Entrcs e falllilia convidam pal'cnle's e f .,jgos

para a missa de 30 dias por alma da sra. Ema Ent,.�s, se

gunda feira dia 13 do conente na Catedral Met]"opolitan�
às 7,30 horas

12,-8-62

Enciclopédia Britânica
Edição 1062 - facllita-se até 30 meses.

Para uma demonstrnção em sua l'esidêneia ou escrit1

rio, sem eomp,.oml.�so rle compra
Fnvor dirigir-se ou deixar recado paTa. FranrisC'o _

Lux l'lotC'i apto 515 - fones 2021 - 2022 2023.

Participaçaõ-
NERY GARRIDO MOURA E SENHORA

E

JOAO JOst MENDONÇA E SENHORA

NEUSA YARA E JOEL

Tf'm o prazer dc participar aos parentes e Amigos o

noivado dp. seus filhos.

Florianópolis, 27 de junho de 1962

12-8----62

,-------------------------- ._-,

,e!J2DEAbJif!;,
.

....
..
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PROG�AMA DO MES
Dia 7 Terça-feira - As 20,00 hs. _ Cinema - Torneio de
dominó - séde social.

Dia 8 Quarta-Ceira _ as 20,hs. - Basquetebol e Fute

boi de Salão - local FAC. Torneio de Dominõ - séde
social, 'tornelo de boina - séde balneária.,
Dia O Quinta-feira - às 10,30 hs - Jantar de Confrater

;nização - séde 'social
.

Dia 10 Sexta-feira -'às 20,00 hs. - Basquetebol e Fule�.

pol de Salão - local FAC.
Ola II Sábado às 22.00 hs. _ BAILE DE ANIVERSA-
RIO - apresentação OFICIAL das de.b.utantes dCc-01962.
i:t 12 Domingo ilS 1-1.00 lls F'psl:"! Jnf:lnlil clr' :l11i

com seus donos aos quais
se dá céla Individuai, servín
do-se lhe um jantar de ra

ção para cachorro, pelo
prêco de 25 cents. Ai insta
leu o Monsanto, sobre um

oc{lestal, como que flutu

ando, o protottpo da casa

do futuro, em Que tudo é

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VE�

CIA. ELETRO QUiMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos muhifolha$ (Papel e Plástico) de 50 quilo,

Embalagem ComêsticC':
Caixas de papelão com 24 pacotes pl/'stico< de I l/.'.b

Representantes para os

Estados de Santa Catarina e Paraná

BUSCHLE & LEPPER S,A,

AVISO
Deparlamento Central de (Ilmpras

Edital de Concofr&ncia
Pública N.o 11--07_:-63

,
° Departamento Centra! de Compras aviso aos

i�te,.esso?os no Coocorrêncro pública n.o· I J _07-63,
<l�e os vidros. f· ascos. cropolos e outros recíruentos
(hrctos dos medicamentos que fOI'em encom('ndad.,,,
aos. vencedOres. da menôonoóa concorrência deverâ ')
conte" visivelmente os seQuintcs dIzeres: DISTRIBUI
('Á_0 .GR�TUJTA ____:_. PLAMEG - S. c._ Il!1pressos /lCJ

propnn rotulo ou em etiqueto fOr; Õ!mente colado
O('nqrtomento Central de Compras, 2 de 'ago<;_

to de 1.962.
Hermc.� Ju�tino PatrinnoYa

Presid('nt�
15/"/62

TEBRtNO NA PRAIA
V"'ndf'_$(' um lote de t"rreno no praia do Mpla

CoquC'iros entrado no ruo "TISAU" - ideal paro
umo (""n�trucõo de veraneio.

to R������ressodns trotar com o sr. Osmar - ne'i_

12-8-62

A Verdade
Sem Demagogía

Para Deputado Federal

./

Orlando
PSDiI��I,OO hS. - ENCONTRO D08

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO -�"O mn1.� nntlv.n Dh\ril'l 1'1_ I'Illnh r."tlrlna

ão Beneficenfe dos �Choferes Ue Santa
União BenefIcente dos' L.,., I I '1IO":',,,*:,v.tl

37 ANIVERSARIO

A União Beneficente dos

Choferes de Santa Catatl-

na, que completará ama-

nhã o seu 37° aniversario,

empossarâ nesta data a no

ve Diretoria que esta as-

sim constituida: Presíden-

te-Ad'�mar de Araújo, Vice

Presidente -WaldirSalvato

Vieira, l° Secretárto-Everar

xpresso Florianópolis
A foto focaliza a nova di- (Presidente}; Valdir Sal- 1'0); Euclides Teixeira (20

retoria da UBCSC, que to- vatto Vieira rvtce-sresrden- Tesoureiro); Argeu Silva

mará posse amanhã. às 20 te) ; Bverardo Medeiros (l° (Presidente do Conselho).

horas, na sua séde soctat. Secretario); Heitor Mar- A diretoria recentemente
Da esquerda para a direi- tins {2° gecretáríoj ; 'reó- eleita dil'lgirã os destinos

ta: Adernar de. Araujo ü,o. notemo (lo Tesourei- daquela entidade classista

durante o biênio 62/63.

s.J� , mA �M�,!. t
f
I

ITransporte RisTãr S/ll�
i:
,

Com Matriz em São Paulo, servindo as priu- •
,

cipais cidades do País no ensejo da efeméride !
•

,
de hoje que assinala o Dia do Motorista, leva •

....._ ......_�__ w.\. _ 'B'" • '"' \",.,., .... _ ..

nagem.

Sob o sol causticante, impiedoso, muitas ve-

zes sozinho> outras tantas, com fome e mal

"ajado vai transportando a riqueza, sem

olhar distancias, assim é a vida do motorista.

Nesta data �"prestamos nossa sincera home-

, atulações.

á laboriosa classe suas mais expressivas con-

Rua 7 de Setembro, 7 - tel. 3178 - Fpoh-.
'.

����==="'$",===�","''''

, .

, .

, '

, ,
. -,
, .
� ,

:NOSSA HOMENAGEM: Amanhã nesta cap,'
•
tal comemora-se o DIA DO MOTORISTA. ,

,'0 ESTADO" presta à laboriosa classe U-'
.

,União Bneficente dos Choferes de Santa Cal":
,tina sua sincera homenagem. .,

,
�
f

� ,I,
'

.
.. ,.: J i�'

�--------------- ---�
,
,
,

TrLP.S�Dr1aLma im�criâl nna '

/

'I. S. TEM PROBLEMA DE TRANSPORTE

DE CARGAS?

NÃO SE PREOCUPE!

A TRANSPORT�PORA}�PERI�!, L'f� 't;\�
,

;:ESOLVERÁ! ! ! ,
,

Sua Direção, no ensejo do Dia do Motorist»

envia a abnegada classe suas efusivas con-

gratülaçõcsl

Rua Francisco Tolentino, 7 - Fpoli-,

Telefone, 3279.

Salva o dia do mot6risla
A EMPRESA FLORIANO'POLIS S. A.,

,�e transportes coletivos, mantendo um dos

mais apurados serviços do gênero na, América

do Sul, contribui decisivamente para o pro-

gresso- Seu conceito reside no fato de dispen-

sar aos que dela se servem - confôrtp e bem

estar.

Sua Direção na data de hoje consagrada

ao Motorista, congratula-se com a Iabcrios.r

,
I
J
•
f
,

:��==�==�==�����====
\ Empresa Riberonense-
,
•
•

---

�t.-��·

Flvriall('Il"Ii�, 12/R/r.:!

Catarina·' 31. Aniversário
do Medeiros, 2° Secretário a Av. Mauro Ramos a par
Heitor Martins, l° Tesourei tlr das 22 horas. Antes será
ro-reónlo Botelho, 20 Te- realizada a solene posse da
souretro - Euclides 'retxet- nova Diretoria. ,

ra, Presidente do Conselho A União Beneficente dos
- Ageu Silva, Choferes de Santa Catarina

tem uma história que �se

lia às ramíüas dos motoris
tas falecidos, ela vem se

destacando como uma das
mais respeitaveis entidades
de asststêncía eocret.
"O ESTADO" ao ensejo

da pás-agem do 3'70 aniver

sário da conhecida associa
c50 leva a nova DIretoria
da União Beneficente dos
Choferes de Santa Catari
na as mais vivas felicita

ções peja passagem da efe.
mértde.

o PROGRAMA confunde com a própria
11.i rórín de lutas da valo

�osa classe dos motoristas

«prortssíonaís de Santa Ca
tarina. Atendendo seus as

soctados com socorro médi
co jnotctério e dando pecu

o programa comemorati
vo da passagem da eremért
de é o seguinte: Mls.<a 50
Iene na, Catedral MetropoU
tana. Baile na séde social

Prestamos Homenagem Nesta Data ;1

Laboriosa CLASSE MOTORiS'fl\

JOÃO VIEIRA & CIA LTDA.

Peças e Acessórios para autornoveis

Casa especializada em freios, molas, metere-

,
-

Vendas no varejo e atacado,

Distribuidores para Santa Catarina dos afa-

mados Produtos da Indústria Automobilisüna
. \

Nacional.

Rua Santos Saraiva, 250 - fones 2853 e 6333

C. Postal, 20 - endereço Telegráfico VIEIRA

Estreito - Florianópolis - Santa Catarina

A Direção da Empresa RIBEIRO-

lNENSE, transporta�ora que honra a

capacidade de Trabalho do nosso po-

vo, associa-se as homenagens que

ser�o prestadas a laboriosa classe dos'

.'tOTORISTAS elo dia hoje se come

mora, enviando-lhes e a direção da
..

:União Benefrcente dos Choferes du

Estado, orgão classista, suas congra-

lulações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Continuação da 8& pá- tro dos sagrados ensínamen
tos nos incutiram o dever
severo dos mandamentos da
tet divina.
E' neste perlodo escolar

que (l. mente sempre aberta
às novIdades, gosta o tuho
de conversar com Papai, de
saber cotsas Interessantes,
de escutar eplsôdios aventu

rescoa que ressumbram nc

ção ... E ncevamos a pedir
que Papal contasse êste e

mais outro caso, gostando
de fazê-lo repetir diante de
visitas, para mostrarmos co

mo wn grande craque era

o nosso querido Papal!
AI é que começa a real

importância que davamos

gla)

A escola nos levou a no

vos horizontes e, então, nos
so amadurecimento começa

celebre. Aí é que vlamos o

quanto eramos amigos de
papal, quando havia diver

gência de opinião e salva,

vamos nosso conceito com

o sagrado lema: Quem dis
�e roi' o Papai, queres' saber
melhor que ele?

Na parte moral, espiritu
al e reUglosa é o Papal
quem dá o consentimento

final para a grande e tna,

dlavel e suprema necessi

dade da religião, onde, den

-

ÁGRO-PASTORIL TlJUCAS S. A.
Em Organização

.

VALERIO GOMES, na �ualldade de fundador da

AGRO PASTORIL TIJUCAS S. A., tendo sido integral
mente subscrito o capital da mesma companhia, convi

da os senhores subscritores a se reunirem, no dia 20 do

corrente, às 10 horas, na sede da Sociedade Açucareira
catarrnense Limitada, sita à rua Jerônimo Coelho nv 1,
sala 5, afim· de nomearem os peritos que deverão avaliar

os bens a serem Incorporados à mesma sociedade.

Florlanôpolls, 8 de agôsto de 1962

VALERIO GOMES, Fundador

Necessita-se
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA
na "A MODELAR"
- TRAJANO, 7 -

ao Papai.
Almejavamos seguir a

mesma pro.flssão, desejava
mos também ter na vida a

quelas passagens romanes

cas. Sonhavamos em ser

espadachins, defendendo o

mundo dos maívedo, à se

melhança de Bayard e do

Papal!
Que. lindo o tempo das

confidências, das conversas

de homem para homem!

Que responsatf.ltdade tre

menda pesou, então, nos

ombros de Papai, que com

tâto de diplomata juntava
às verdades e princípios bâ

srcos da rcrrnecão do Ho

mem. Deste cadinho repleto
de sentimentos os mais a

levantados e que nem pare

clam caber 'dentro do cora

çào de Papal é que jorra
vam os perfeitos conselhos.

as belas sugestões, as límpí
das censuras. Eram perreí
tos, porque passaram, antes

de sair do coração para a

bôea, pelo fogo do amor pa

ternal, que purificam, ena!

tecem e clareiam as pala
vras retas e sensíveis que

aconselham.

A gravata, melas, cjnta,
carteiras, lenços e quanta
... �i.S? ..I" Pwcaí. eram agora

de sociedade. Como de so ,

credade era o cigarro fuma

do às escondidas... Papai
tinha também folga para

Os trotes e bncadetras quan

do começaram a aparecer

os namoros. Ficavamos arre

pendidos e arreliados, mas

bem que sabíamos ser so

mente o fruto do afeto e a

legria intima, por ver seu

filho dentro da normalidade

da vida.

Chegou a época da res

ponsabilidade, profissional

o ESTADO, o mais antigo diário de'Sontc Cctortnc

ii
ou sentimental .. Papai com
sabias conselhos ajusta e

concerta situações finan

ceiras, Impele ou retrai seu

tir;�;:��'s na ,vida, criÁmos
um lar ou tomamos o caml
nhu inverso, do ceJ.ibáto.
M�s nunca foi escueeído o

Papai, por mais que assim
o pareça. A inflexibilidade
da Vida com suas responea
bllldades e obrigações, sem

pre certas e. devidas, que,
ennct são as mesmas que

Papai também teve de atra

cessar, formam o círculo vi

cioso e assim como Papal
.

esteve unido amorosa e rt

líalmente ao seu pai, nós o

fazemos Igualmente. t

Na Mãe, tem o filho a sua

união quasi irrestrita

d�de1.·os primeiros momentos. E'

um amor exclusivista, ciu

mento, açambarcador que

lhe dedícavamos. Até o mo

mento em que penetramos
no ciclo secundaria estudan

til é a mamãe quem está
entronlsada em nossa vida.

Parece obsotuta.

Mas, daí por diante é fi

xada a supremacia do Pa

pai e, aos poucos, esfuma

se um tento a imagem que
rida que era primeira para
dar lugar de primazía ao

Patriarca.' E, si ête conse

gue ter moral impolúta, sa

bedorla clara e manifesta

damente certa, um pouco
de poesia sentimental, In

tegridade na vida pública
como particular, então, es

ta para todo o sempre fir

mado no conceito e no co

ração de seus filhos!

Meu Papai e o Papal de

meus filhos tudo Isto pos-
suem!

CASA EM COQUEROS
Vende-se uma pequena de material construção

recente. podencla facilmente ser aumentada. Informa

�: FONE 2�� .. _

OFERECENDO
- esclarecimentos si a merccdortc
- completo assistência
- Comissão si vendas
- ótimo ambiente de trabalha

EXIGINDO
- idade entre 20 a 35; anos
- boa apresentação
- instrução equivalente ao ginósio
_ fontes Ou carta. de referências.

Trotar à rua Felipe Schmidt n.o 32 - 1. andor
_ Conjunto I, das 9 às 10,30 horas.

I ()-8-62

VOCE PGDERÁ GANHAR CR$ 50.000,00
Pj Mf:S

Vendedores para prodnlos de grande
aceilação

Escritório de representações em geral admite
noves vendedores em seu quadro poro vendes nesta

praça e no interior dó Estado:
•

CUNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentâis
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
,

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia _ Cardiozolcirapio - SClnoterap!a
Ps' terapia.

Direção dos Psiqqiótros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO - 9 às 12 hs. Or. percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

Laboratoriü-

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
o: GARGAI'qA

Operqções das' AMíGDALAs. por p;o"C�sso
0I0DERNO '

EQUIP9 de OTORRINO (único no Copitor)
poro exame de OUVI_f}OS, 'NABIZ:' fi!

GARGANTA

Refratar BAUSCH'8 LOMB po;ro�.rer:'e.lta
d1! 6C�LOS

TfotQn1ento das SINUSITEi pOI' ULIRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PE�A .MANHÃ E Ai TAROE

r:c'I,uliôriQ - Rua J-bõo 'Pi,,'e, 3� -:- �ônf: 3�6v

Re�,dêncl(J _. RUQ Fell� Sçhmicll 99 -Fen·ti· "3�60

ADl..fOGADOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul

gamento e Revisão. Aposentadorias. BenefiCios etc.
QUESTÓES H'ABALHISTAS

���EF�I�P;������Lno. 37 _j 20. Andor - Solo 4

O certame estadual proa Em Lages: rense com O pp.

seguirá pelas zonas 4 e D. Ollnkraft x Guarani. 2.0 Lugar:

cujos Jogos estão assim dis Colocação: Vldelrense e Juventus cano

trlbuldos. 1. Lugar: 2 pontos perdidos.

Peia ZOna" chaves "A" Flamengo e Independente Pela chave "B"

Em. Pôrto U�ão: com O pp. Em. Joaçaba:

Sã::�a�0��:S7ntus Gu�;a�u�a�Unkra!t com 2 H��alb�S:pe:ó�omercial
Botafoso x Santa Cruz. Peia quinta zona 4 Jogos 'Atlétiqo x Independente
E' a. seguinte a. coloca. serão travados em Colocação:

çêo dessa chave. duas chaves, 1. Lugar:

1. Lugar: Pela chave 'IA"

Bota.!ogo e Juventus com" Em Caçador.
o ponto perdido. V da Gama x" ceçadcrenee
2.0 Lugar: Em Tangarâ:

Santa Cruz e S. Bento 2pp. Juventus x Vldelrense
Pela Chave "B"

Em Curitibanos:

Flamengo x Independente

JOGOS DE HOJE PELO ESTADUAL

Colocação:
1. Lugar:

Vasco da Gama c Caçadll_

Por Walt.er Longe
'N.259

I

Hoje é "Dia do Papai" . ....,...._ Parobens, pois, a nê_
les", Ou melhor: congratulações! Também é o meu

dia! Quando a gente chega á classe dos "bisavôs",
como eu, qucst se esquece que começou na dos "pois"

Mos "êle" é mesmo o "ccrnpeõo"! Escutemc
converso de dois pais opós o 'seu dia"; O prtmetr:
"Este anO o dia do papai me ficou muito coro." "Pór.,
que? pergunta o segundo. "o teu pai é muito exigen
te? "O primeiro: "Não não tenha mais pai, mos te;

nho sete filhos",
.

._ H? .�i�s .li �m,? pequeno história num livrinho c;
lemoo de devoíões .. Elo se destino ao coração
de. todos que :"00 PO.IS e eu a transcrevo porque é' pró;
p�lO paro o dia de ho.je. No vida agitada de preocupo
çoes e trobclhc que vivemos nesta época perturbada
quantos não se esquecem que os filhos necessitam dê
mais atenção poro se sentirem contentes e felizes?
Quantos nõo se esquece:m que "não é só do põo qu�'
vive a homem"? Q titulo �a pequena. história é o se

guinte: "T.ens tempo para teu filno". e é o que se s"�
gue: O por lava o seu .ouro no gara�e. Com cuidado
e coprtcho. O filhinho o observo e pergunta: "T€Os
m_l:'�to trabalho limpando o corro, não é pai? Porque
lI"lao mondas outra pessoa fazer êste serviço?" "Sim
responde o pai, "tens razão, mos o automóvel repre.,
sente paro mim um emprêga de capital muito gran
de. Por .isso vale o pena gostar tempo e trabalho"

. Por olgun:l temoc reino silêncio no garoge. Depcts
uma vozinha tímida e triste' interrompe o silêncio.
"Eu nõo sou nenhum emprêgo de capital, nõo é pct?"
Assustado o pai olha O gor9to e pergunta: "Porque
meu filho?" "Porquenunco tens teplpO poro mim!".
Desta .... e pai �rmi.nc rapidamente a limpeza do
corr�. também deixo os papeis na posto do escrlté.,
ri.t?�· s�m vê-Ias . Mas, em compenscçõo, brinco tôdcs
os. nortes com Ô seu filho que se sente contente e ro.,
diante. Pelo Primeiro vez o filhO") sente que tem mais
fator que o automóvel, a posto de trabalho e o dtnhetl
rol .

.
.

E:6,paj.r�r suo vez; ta�bém descobre o que. de tudo

�e��e�.�� cOnfIado, .... tem mais valor.-

... ".,:9 Marechal ;usso Suwcrcw gosta;a de f.azer per
guntas tais 005 seus subalternos que Os deixa,va em

roç_odOs. Numa. noite de frio :exússivo; tão COmuns no

,�_�sio.'_copr.O?f�mo�_� � ur;' ',?uarda e pergunwu:
�'I,e,t!e,p, I�'m,,�u? '\l, ..,ldQdó p.,filppo

�ompreende"nddi'b 'lht�çaa'�o!1:MW�h�l� ;t\k;Pbhd�oír
Um momento Sr. Comandante, vou contÓ-la." E co_

meçou: UIl), dois, três etc. Quando chegou 00 núme_
ro cem, o Marechal que estava tremendo de frio de_
sapareceu, tendo a�tes se- informado do nome' do

gua:rdo. No, dia seféinte êste foi promovido 00 pôs_
tO âe tenente.

Num jornal de Chigoco lê-se o seguinte anúncio:
"Procuro uma espôsa compreensivel. Sou jovem in_
teligente e trabalhador mas em virtude de um 'infe
liz negócio, fiquei financiolmente K. O. agora de:
seja .ficar novamente O K., com o casamento com

uma mulher rico.'"
.

Um outro anúncio interessante está no jornlll
"New York Times". � o seguinte: ."Tom,�,volto ppra
casa, vendi o piano. Tua Mary."

Dois irmõos gêmeos, já meio idosos, vivem Jun
tos em um palacete. eles tem um criado em comum,
que (JS acordo todos os manhãs. este certo dia en

trou no Quarto de um. às sete haras' ACordou_o; a·

briu a janelo, entregau-Ihe uma xícara de café e dis_
se: Velho idiota, tOmo o café, mas não suja o lençol
Recebeu a seguinte resposta: "Prezado amigo, pri�
meiro: a hOra de me chamar é às oito; segundo: sab�s
que eu não gos!o que obram a janelo; terceiro: sabes
qUe não tomo café de manhã e sim chá e por último:
o surda não sou eu, e meu irmão"

POR ZONAS

Comercial com O pp.
2.0 Lugar:

Independente e Hervatcr
com 1 pp.

o Rei Frederico o Gro�de .foi "grande" atá
no morte. Estava moribundo, cercado dos seus fami
liares, quando se prOduziu uma reação favorável que
fêz com que se esperasse uma curo. Ao lado dos mé_
dicos se encontrava o seu filho herdeiro do tro_
no Voltal"!do�se paro êste disse' o monarca·. Perdoa-

me, querido. se te faço esPerar tar'to!
.

/)diLa:.- .

�
�
MELHOR!

Hoie "Dia do Pap(li". Acontece. sim, que também
: o dia dn teterono Clube 12 de Agosto! N�venta a

os! Parobens! Ou melhor: Concratulações, porque
ambém d'êle faço porte, ... há 55 anos.

DI. ao'VlS DIAS DE �I�

(UNI(A ME'DICA

• p,.eso excepcionalmente haixo: Cr$ 60,-
• Rigoroso confrô/. de qualidade de cada pesa
• Escrito perfeita de 70.000 palavras
• 'li#tia t.uididd •� u.e&súJe
paI<L rÁqUl3. =ut,� e 1IeIde..

E;XIJA: A SUA CARGA NA
" ,E;MsALAGEM ORIGINAL

DR. MARIO GENTIL COSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CUNlCA PROF
JOSE K;óS DO RIO DE JANEIRO

•

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HO.EARIO DE CONSULTAS: -'Dos 14 às 18 haras

Pelo manhã, hora marcado. inclusive aos sábados
CONSULTORIO - R��I�n�e�il��?r� 15 - Conj. 203
EDIFICIO PARTHENON-

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e óreas
paro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde est6 situado o Gr�"o
Escolar local. .,

Os Interessodos poderão dirigir.se diretament.
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS d.

000 Julio Malinil
LABORATÓRIO com sede no Rio 'de Janeiro conce

êlerá a distribuição exclusiva dos produtos farmacêuticos

de lua fabricacão _ em todo c Estado de Santa Catarl- .stomogo intestinos, figodo e vias biliares,

na _ à sociedade Idônea, que trabalhe em conta- Vendem_se .4 casas situados à rua Cons. Ma- <J:onsultórlo: Ruo Felipe Schmidt n.o 38

�rla. fra, Nos. 67 78, 80 e 81 Troto!' com o sr. Arnoldo �esidência:
'

cârlfs�r�:::a a;l;��p;.n1.o����i!�:a�e�uc:n�e:����l ;uel�:r.�� Buch.
.

15/8/62 Di(lri�u�n�� JJ�;eí53�s18 F��r�s272l

.......
2

••9.-.:'�O�.d�.§�fJ�nn::�ilr�O':::-iwi.Gíi.l!a;..n...ab..a..�:�i:ô.:oiIii�Iilliiii:�:L;.t;�:..�"-.:;t;r:�.�1�Noti.;'y:;1,·,�i�.l�,.<_ L _.' }fi. i. t .���,;t�;��.:��:r.���J��=;�1ii>í.:·;'1;;:.�íi�l·íPiít�íi.iiiÍliiiiíiiiiíiíiiilliiiiiiiiilliiii••••
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RID4TOR,

PEDRO ....ULO MACH"'DO

RolDA rORES-...UXILI... 'ES:

MAURY EORr.IS. RUI LOBO.

GILBr,to N ...H4S

COLABORADOR'S, DIVERSOS
----------------

.

,J;OS O Campeo-Co

Competições Esportivas no Aniver-
( .

sário do CLUBE DOZE
Nó Basquetebol a tancm

e s t á assim orgentaac r,
com cada jogo tendo a {In

racãc de 20 minutos -onede

cc�dó a seguinte ordem:
�. jogo. às 20,00 noras:

Equipe Jose Elias x Equipe
Bruno acnetempcr

2 . .0 jogo às 20,30 I,n:',\�:
Jnur« t.mneres- x .rcuuc

Couto.

3.0 jogo as 21,00 noras:

Equipes ve n. dectdtrão o

título.
.

NOTA.

QUE' a partir desta data se

vê forçada a. Para.llsar 1(1

das as suas Atlvldacles Es

portivas, em face dos mOLI

vos Que se seguem:
'I - Os jogoS de futebol

de salão. conforme ê do co

nheclmento de V. S.. até

c:;ta data foram reallzado3

sempre no Eslidlo Santa

Catarina

Hoje em Itiljaí o Padre Roma F.C.
Carlos Luiz P;).im pai�anduano.

A viagem da delegação
padrcromense e...tá marr:1.

da para ils 5 horas de hoj�
em ílllibus espuial.

A equipe do Padrl' Hum a

que cada dia cr�cc 11" run

ceito esportivO) ,'at'U';1I10

da callital. ('xcltrsionar:ti

As equipes de futebol
Snlào jogarão na prelimi
nar das de basquetebol. A�

equipes que perderem se

ruo desctassí ücadaç pe-rm
tlndo assim que o torno-o

seja rnallzado" no menor es

paço de tempo possível. O
Torneio serú realizado »c

estúdio da Federação .'\t!<:
uca catannence.

A srla. Mariza Rnmo,: re

cebe:·á nessa ocns;ão o tro

lêu alusivo a sua c�ondiç�.r
dr Mlss E:;por!.es do C'lluS
DOl:c dc .-\g-o.�to.

me ofensivo, explorando
com algwna felicidade J.S

lalhas dos jogadores de re

taguarda do palmeiras. .".

lair abriu fi- contagem e

Leai empatou. porém o <".-c.

trema Perereca, bem servi

do p ... r Alair, aumentou !Ja

ra o Atlêtico, axt,
.

jrtnarmente Ronaldo, nea

tes 45 minutos, encerrou a

contagem entrando livre

para marcar após falha de

De Lucas.

Veio a segunda rase e

com algumas mectncecoes
efetuadas pelo treinador

�a;�):ne�;asC:;:I�:e:a�')�I:
ameaçador e já aos 12 m

nutos conquistava atreves

de Nanico. o seu segundo
ponto.

o Atlêtico, Inesplicave!
mente; recuou. dando cnan

ca a que Os esmeraldinos

se lançassem à frente em

busca do tento do empate
que afinal nào veiu m'l.�

que faria inteira Justiça ;le

lo que o

onze;ea;iZ:}U
n�,;

ta lase.

A. defesa dó Atlético ,'11-

tão, teve que se. clesdotn',U"

redator
ração.
Solicitando dar div\ll�a..

U AI'4P, DI LAIUT4 CONST....«.

PELO PROGPWO Df

\ANTA CAlARINA

........__ f'fO SITO,

ISf'OKTIVO

A Vitória do Atlético sôbre o Palmeiras
Conquistou o Clube eu.'

ucc catermense, na noite
de quinta retra. um oumo

resultado diante do Palmaí

ras, depcls de se apre�:'�'l
tar bisonhamente domtnço
passado aqui mesmo em

seus próprios oomtnto

frente ao Putsandú. nao 1.1

dOaal�rej�e !l�'�C��:�I:te!�;IO
tricolor da Continente n.t

noite de: quinta feira foi 01
gu n.eniador pa!'u' os seus

torcedores, pois deixou an

tover que, talvez. com o

passar dos jogos possa J

Atlético encontrar o .�'�:.I

de rnetncr jogo c partir para

grandes vitórias.

Na p-nmerra etapa. o t>.!
colar da captral foi amfjl.l
mente superior ao seu ad
vcrsárto Que jogava ctaudí

cante pelo mtc.o do. aree.
peuml tlndo a racn penetra
cão dos avante, mccropon
tanas para visarem o �Ol
guarnecido por Carlos i\L
berto. Já na primeira et:l

pa o placar de 3xl. lavor!l'
vel aos aLiet!cano.� demO'lS
trava o .�cu mrlhor pal\".;o
de jogo quor defensivo ·.C.

semos faciildade em rcce·

ber auxilias daqueles I.)r

gãos, lariamos jogos em

4. - Somos forçado� a

crer que 'as razões sejo"l
estas. e não em virtude 1ft

necessidade da FAC ccdE'�
a cancha para treinos d�

clubes a eia Ciliado:<. vist.,

que. em êpocas anterio!'e3
os Clubcs treinavam m;!;u

larmente e scmpre havia
data dlsponiVt'1 para o.� jc�
gos dr futebol de salão.

5. - EHtn "Federação ni"

recebe regulnrmente �ub

vençót-s do CRD. nem .-Ia
CND .. como acontece con'

outras Federações amaeb;
raso Dai, a necessidade dq
,.,,,,,, JO.9' ,m ""adl,il. �A'DlO PATRULHA: SOCORRO
::.l,���O:� )��:s����.<��Ob;';��·ÍI::r ,

'" ,'i" .,m hmç''" "" ,"'> POLICIAL i)E URGENCIA m 3911dai de-i!rs jogos. S�thfei _
ii I

;�
f, ". _ �'-OI;'� ....1.'.�._.L

para que nâo sofresse "

empate, o qUI' ccnscmnu a

muito custo.

O Atlético formou com:

Pen-are: Marréc .... oersmc
e Manoel; Marcia e BI: no

gerlo, Alair, Oscar Ronaldo

e Perereca.
Palmeiras com:

Carlos A;berto; Arúo U\.V('

·lin.,), Lázaro e ooroiuno:

De Lucas c Ctcdcatdo: (;r.,

Lnnos: (Nanico! Nanica

(Ar,ãol Dinho teat e v;»

Arbitragem etc WII.q:'�l

Silva e renca II!') CrS
57.650.00.

nato clf 110 te rosseguimento na

tarde cJ -, com �.s cidades de Itajaí e

Florianó servindo como palco eles
tes acontecimentos. Incgàvelmente que,

Em <;omemotaçã... 1\;

em Flcrienópclis, o prélio Paula Ramos mês de aniversário do c:o

e Carlos Renaux desperta maior atenção be Doze 'de gosto, dlr'I?;t:-1I

por ser o clássico da rodada. O Paula Ra� :��ê\l d�rg�'��;��al u:l:t��e
mos, domingo último empatou com o tenso programa de resteios

Palmeiras, em Illumenau, enquanto que :�::t.a�a:ti�����te�O��s;:
o Carlos Rcnnux, surpreendendo a to- tceane ugremíucüc da rue

dos, venceu ao Almirante Barroso, pela :�ã�u,:.I��ã '�::o:��������
contazem de 2xO. I lesto. de conrratemísecno

O Carlos R�nilux é Jider invicto iso- e�tá as�im elaborado com

lado ao halo do Olímpico que somente . ;ar��;f;::���s equipes que

hoje estreará no certame, dando comba- BASQUETEBOL

te ao elenco do Almirante Barroso, em dOEq�:�,e ;r;:l;o,E���e�,O\;�
Itajaí, na segunda partida da rodada, 'iá to' e Rato.

que a OlUra, programada para hoje foi" re����i,drc::i���. L���.
antecipada para a noite de quinta íeira, Romuaido Ciro e .racar-.

vencendo e AUético ao Palmeiras por 3 dr�!�eA����e ci:���6. �e
X 2. conseguindo assim a sua primeira dJlson cutce c Semi.

vitória no certame. Mas, o clássico Pau- pe�u6:pel�:.u�P�co�Ch�:����
la Ramos e Carlos Rcnaux deverá em.. nhos Zi Beck e FerrarI. Aos atletas vencedores :>�

polgar. Depois do triunfo dos paulaínns As quatro equipes de rão oferecidas medalha�.

d basquetebol que. dlsputar.lo O b rl d' t
.

) no ccrtame do re�ional e do empate ian
o titulo num torneio C(HI. Cl.lj�S n���iP;s seS. sa�;;�I::�:�

te do PaII1I�il'1s, cresceu muito o cluhe talO com atletas Adu!t.,�� vencedoras. receberão .:'('0

f.ricolor no com'eito do público da capital
Cadetes e JuvenIs dcvldl;' fóu!! alusivos ao leito.

esperando-s que uma ótima arrecada.. m���6Tl,P�;d��Ui,O nt�:ó�,.� °di����:'��� ed:t,�r,��
-;ão st'ja \,(".' ," . "�'l esta tardo. for sua

Equipe Hlri1n Llvn\ln!;!i.·,� �:������r;mP��\: ;;�;rll!.:�
vez o Carie\' f,'i."latlX' IIU� aparecia conin Laércio, I-Iernldo, Na'I�J. nir.;,rern .. Ne ....ta OpJrtllni;lt
ca�did.:�to Ip: 'quer ao titulo, sem maio.. Dourado, Mor:tz. de- .�el"ã" honwnageaàos o)s

res mé!-!tos. ti ',lois que venceu ao Barro.. IM=pe sa���, B���:;,::. vencedores com a ellLrrg3.
r'� de troféus e medalhas.

50 pass'llI a �'cr olhado com respeito pe La�:1 d:��t�q:1P��I�:1.�u�e
los seus prl' v:mos adversários. O cotejo bol de Salão decidirão �n

entre os :Iois tricolores muito promete tre:ti e num 56 jogo de .20

ao púhlü·o. No (llItro match o Barros.:. ������s �::� i��:�I��I�I��\�
rcceptionnrú ao 'Olímpico de Blumenau um empate haverá J)�V.\"O

(file assim efetuará a sua cstTéia. Nesta :�!:n�: �� lOi:���spe::� �1.1lL"4 lEI
EXPRESSÁO DO FOOTBALL URUSSANGUENSE

oJ1orhmidad.' () elenco harrosista deverá tlndo o emprlte serM C"� em S "uIUl;;:> ��:{� ��Sc�;i�;�t�n���i�� �����u;���;�rU!���!sC�;
tudo fazer piJU I'CCUllerm· os dois pontos ::::I��n.� �1;('c:SSI�:lti���d;; 1

CONfllr.(IIIf.1 OO'lOUR liN esquerda poro o dirl,ila, em pé: Arruda Salomé (nô_

perdidos enquanto que o clube hlume.. conhecer o vencedo'r, '�. , •..;,(:::..•• 11 �O,16JC���Oe c�iI������· A���i�ãd�t��in:�s��vi�l'��:
nauense espera estrear bem no certame

.._ _

Cél ia, Gamba, Bibe, Ivo e Carocha.
,

.

s�:�q�::�(:"
,

aVitó"i:'�:srepercus-Do preside·nt�-da��entidade sa-
CAR - Mo�s!",aml; I. r III

' U

Sardo, �I'; -tO e MerJzlO; Pe�
O t 'I!

tl'lIski.. '·oil'inha; Bianchini, Pereiri- nls a ao i�nosso
nha, NiJ l C Barncr. Do sr. Hamilton Berreta sentendimentos havidos en

PALLA R ·.MOS - Pam}>lona; João presidente da FCFS. rece. lre o sr. Presidente da F,A.

Batista, Nery c Hamilton; E'dio e VaIj:�. :���'teP:��ci��bllcldade,:J C e um aMeta do Clube Do ção a esta nota, antecir:l

rio; Maurílio, VaItinho, Pitol� Bentinho "Florianôpolis, 9 de agõs z�r��I�gOSi�r:li�:�teS�:��� ���:��010�:IS�e����. a j)\"I!:l ��.:::�::;:ad���o:al�,j;�·
e Anísio. Fala�se na possibilidade de vir

to1;;0 19s�;. Redator Esp-:r
a prática de futebol de 5"1 6. - Idêntica comunica' ções esportivas.

a estrear o meia Amir, que já atuou 'Pl'lo tivo. ���inna� �����iOa��;�: iI��i �.� ����D�en����,lt�l:a;·B� ���:���ã{�e �:��:�nense de:

Bocaiuva e que recentemente integrou (I Prezado Sennor: ramente pessoal, sem que clubes filiados a esta Fede Hamilbn José Berrp.t�a. Colheu o Clube Atlético Catal'inense um átimo

aspirante do América. do Rio. Amir \.jo deA F��:���ç:� �:l�:,ln:�,:� ���oO:n�::�I:o:::bro;\l�: ,.....,,....�-----------�._�=.. ��S�I:�Ó��nndenf:��p��a�����.f:��re����do.a�:I����
garia no Jug-m� de Valtinho (lUC talvez vés seu Pfesldente abalXO sua Diretoria. Qucr nos pa do Palmeilas que domingo ante'riar havía empatado
não possa atual' )101' se encontrar 1esio. assinado cumpre o de\'PT reccr Que esta Entidade 113 com o Paulo Ramos, pela contagem de 3 x 2. No pri.

de comu'llicar a. V.S. e a:J ela tem a haver com pon meira ('topo houve domínio do clube tricolor, para nl">

nano· publico desta caPItal c do tos de vi!;>ta c<l.ntráljos, cu finol sofrer forte assedio par parte do Palmeiras, que
Estado de ,Santa Catarina ire o referido atleta e o S� fêz por merecer o empate qve afinal nõo veia. O prá:

Varell.a ximo compromisso do Atlétic", será dOminqo do práxi�
mo semana em nossa capit91 quando p'cepcianaró 00

A!mirante Borrosp.

Paulo ril_as e Carlos Renoux será o grande elas
sico de-sta tilli p'ora Os desportistas florionapoJitanos,
no nrimeiro bpresentoçõo do P"ula Ramas para o seu

público após a conquista do Bicampeonato da cida_
de e de p-streor no certame empatando eom o Palmei
ras em Blumenau. O Carlos Renaux, foz longa tem.

:i���on�7a��eo��es;�:�: ���i��I':d�t��Uq��u�f"o�:;
pnuloíno terá q%ll' lutar muito pnra chúgn!' 00 triunfo.
Um clássico poro um grande público.

t
Revrrpmos Teixeirinha Petruski Brandõo, $ar_

do, Pereirinha, Bianchini, jogadores pertencentes ao

elt'nen da tt'icolor de Bl'usque quI' tem seus conceitos
.�C:::"������-�����- firmados p�rante o público esportiva da capital como

jo�ares de qualidodes técnicos apreciáveis. Par seu

!Ln'no {l Pauln RómM '1CIt--tl'lmbém �(;> (\prp<;�nt('lr com
c;uas �stri:bs Valério, !::dio, Benl"inho, Nery, Homilton., '.
Pomplona e o revelaçõo da certame regional de 1962, '��

Volti:O. '��:";.J....J.'_)(��."�·��"1;i("'·"::·�

-._ _._------------

-------) Maury Barges
U sr. Presidente da Fede-oçôo Catàrinense de

Futebol tem coisos ençroçades em suos atitudes. Ve_
jam os; senhores: A di: etoria da Associoção dos Cro,
nistas Esporti ....os de Santo Cotarina, como foz anual
mente enviou co sr. Presidente da FCF as Cortetros
Sociais' para que a FCF passasse a "visto" O "dito ,

dor" teceu clgumos criticas coisas que nõo lhe cOm

peta, pois também não Interesso à ACESC .scber se o

FCF, graciosamente, por este ou aquela razõo, d's;
tribuiu algumas permcnentes. A nossa entidade é 0-

ficiai e. assim !":lendo. tem plenas pode,'es para agir.
Mas. extranhamente, a sr. Osni Me,lo resolveu Cas�ar
o direito de um uss0ciada, deixando de autografar II

Carteira, por questôes pessoais Falamds do cole�o
Jose Tolentino da Silva, de Itajai, militando na i��
pi ensa coto lnense coma elemento de., destaque sem�

pre elevando o bom nome espOI'tiva de Itajaí.
\

Acontece qUe o sr. Osni Melo se esqul'ceu que
Jo.�é Talcntina da Silva tem tenta direito cOmo nés
c, em v;sta disso, estal'emos npresentand') vet'mente
ol'alesto junto á diretoria da ACESC púra que a en�
tidode tome uma enél'gica atitude eOnt!'a abs de '3_

manha grossúrio, onde o Presidente do FCF colara
seus interesses pl"ópri�s e {at:Js pessoais no meio da_
quilo que nõo lhe compete. Segunda feira hoverá l'ru_

nião da ACESC c lá estoremos'defendendo o ncsso

ponta de vista.

FO:'am iniciados ontem c lel'minOl'Õo hoje os fes�
tejos comemorativos do 43.0 aniversário do Palmei
ras Esporte Clube, de Blumenou. Nestas Opo!'tunido_
dcs diversas solenidades serão realizados entre as

quais .destacamos a inauguraçõa e entrega das meda
lhas aos jOgadol"('s palmeirenses qUe se sagraram com

prões do Quadrangular Brusque - BItJmen:lu deno�
minado Sl'baslião Cruz.

'

\
� Não haverá mesml) qualquer reconciliação entre'
o Federação Atlético Catarinense na cosó da parali
saçõo das atividades salonistas nesta capital. O sr

HamiltOn Bcneta, Presidente da FCFS diante das o�
fensas da ·sr. Ody Varela, afirmo que 'nõa desejo em

hipátese alpuma manter relações de amizade Com o

Presidente do FAC, respondendo o uma passivei solu_
çõo para o caso sugerida pelo reporter que desejtNa
realizar uma I·euniõo. Mos nossa sugestõa fOi rep�_
lido prontamente pelo sr. Presidente da FCFS que f>S

tá na firme prOpásito de manter aquilo que ficou esta_
belecida em Nota Oficiol.

í
Na tarde de hoje o pública jOinvilense assistirá

.J. um catein omis/os� de bOas proporções. pais est':l.

rõo em confronta no estódio americana, as equipC's
do Américo, lOcai, e da Atlético. de Sõo Francisco do
Sul. O cõteio vem senda aguardodo com expeCtativa
�a Manchester catal'inense.
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r'lamento CeDI, I �
Edital de Concorrênciô

o Di partamento Oentral

de- Compras (D C C.), de

confonnidade com o art.

II ítem III, do Regula-

m:�!O a:;:;�orl_�1/3�;�
�:rr,a públiCO que rara rea

liznr, no dia 10 de serem

nro de 1962 na sua r.c

ojC à r'racc Laura Muller.

na' 2. (fone 34J01. CON

COR1�F.NCIA PUBLICA,

condiÇÕP.S seguintes.

I _- OBJR1'O DA

CONCQRRF,NCIA

AQUISIÇÃO

1 construção de uma

nova C:lbinc tranSformad,O
ra c medidora constam,')

de:
i.e oonstrucêo de uma

nOVfI eJ.bine. ex{·ruçõ.o t':n

��;�� n��f��;t�!Sd�'1,�:: e� os��
tal Colônia Santp,na.

.1.b In,taiaçi',o de

n:>vo rr::.o::!o'rmador, lUiJ

KVA I
11000/220 volts. 501

6(1e/s.
l.c. Imtalação de �reh

(3) parro'aios, c,asse 9/lZ

KV s'stem!l.s sem neu

fusíveis.
1.c. ! nstalação de l'.n�

quadro de mediçã::> gera!,
compo�tú de um med dOI

t"ifãsico par:) a mediçi"J()

geral, inc:usive transfonna

dor�'s de corrllOte 1 1 um� I

'trifásica. cem

tipo cart\;

VI!1tS. 400 A. ,� .J

tes de macteil'll. por p::;�'�

de concreto art!1ad',.

4. _ Reforma da rêo" in

terna (los �;r&dios onde .r.e

io":tE?:1l.,n fi. adm'ni'itrar-;-\o
um refeitóriO, um ,pavi!;iao
de doentes. 'secretarias,
duis corredores sala d� cu

rati�'os e dema'is ponto 011

de as c:lndições técl1iea�

da il1_stalação :l exig'il'em

5. - Reforma de ramal
externo de baixa tens] o
com cerca de 4QO meti os

que atende a casa das Ir

mãs. Igreja Padaria or-e
na casa da'! Meninas c re

sidêncía do Diretor.
A reforma compreende

ré a substituição dos pox

tes, cruzetas e nos
11: - ESTIPULAÇõES
Os interessados deverão

apresentar os documentos
mencionacos a seguir.

1 - Proposta, seladas
amons as vias com CrS .

12.00 de sêto Estadual e

muts a Taxa de Educado e

Saúde de CrS 10.00,
.

por
tõtna...m envelope fecha
do e lacrado contendo:
a) Designaoàn dI) nome

e enderece da firma pro

ponente:
. b rSl)('r,jfil'fl('no a mais

detalhada nosstvel, inclu

sive man:a, do material

que se propõem forne"ef

c) preço tlnitârio e glo
bal, com a explicação de
flue estão ou não tncluidas

as despl'sa� de impô;:tos,
�a:fas; freles, carretos, s<:_

gUl'OS, et.::.;
d) condi"ções c prazo de

entl'�ga do materIal. no. lo

cal indiead:J Hospital Co,i_(

nia Santana" São José, co

loeado, onde será pr:lcú(i.
do o exame de recebimen

to:

'e) riec;araçi'io de conhf'
cimento e submissão às
normas deste Edital e da

Le�n.�lação referente a

ConcorrêncIas.
NOTA:' Serão recusados

pras
Pública N" 08-06-56

encerrar-se ão os doeu
.mentos comprobatórios de
identidade e Idoneidade:
a) ee.l'tldão de Registro

na Junta Come-oral ou

Diário Oficial que tenha

puoüeadc o documento de

constituição;
t» atestado de tdoneida,

ele. passado por Banco ou

duas rumas de comprova
da idoneidade comercial:
c) pr-ova de quitação

com as fazendas Estadual,
Fflderal e MunIcipal;
d) procuração, se for o

caso, passado a pessoa 1'('.

presenl.ante do proponen
fp à abertura rins propos
tas.

4 _ Os documentos se',
ma (ou parte deles) pode
rão Sb' substttutdcs pelo
Registro da ri-me no De

partamento Centra] rto

Compras do' E.,j,ado de
Santa Catarina.

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

duas vias. com a rubrica

dos proponentes em todas

as p:l�inas. selada� na

forma do ítem 1, deste Ti

tulo.

6 - Os envelopes. conten
do propoBtas ou documen

tos. d�veJ':}o ser entrc�;ue.�
no Departamento Central
de Compras. :ii. Prarfl J "lHO

Muller. nO 2 (fone 31101, a

té às 14 horas do dia lO de

�etembro de 1962 meui!l"t,!

II - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julga

dera, posteriormente, se

rá declarado vencedor o

proponente que oferecer:

aJ menor p-eco. consi

derando-se descontos, b:"l'

mücecõe, rmpôstos. despe
sas e outras vsntagcns ;

b) melhores condições rle ,

entrega;

c) memores !'')ndir,ües
de pagamento.

2 _ Em igualdatle de

condições, será dndn pr-,

rcrêncta à firma estabete

cida no Estado.

3 - Em caso de absolu
ta igualdade de propostas.
será. sorteado o vencedor.

'" _.!\. Ooncorrôncja pu

�leui ser anulada, uma

vez que tenha stdo preteri
da fmmali{lrldo expres
samente exigllb pelas rc

rendas Leis e a omissão

importe ·em pl'ejuijo aos

coucorrentes. ao Estado nu

a moralidade da Concor

rênCia_
5 _:_ A Comissão Julgadr•

ra rr�f':·'l!)·�e o <1Ire\to de

anular a ConrOI'l'énria. cu

so as propostas apl'ell"n

t�das não correspondam
aos intere�seq do �stado

Flol'ianópoJi$, em 3 de

agô�to de 1962.
(Hermes Justino Patria'

'lava) _ presjdpnte
15 - 3 _. ü·�

redbo. em (11lP. �e mer,r.io·

�;�:,�n::.t�<:i:'O�� g;', ';:� fi "1IIr:l..lpCI'm.elltoelOnaria doD.C.e. f.l � u!lu I
7 - As pl'ono�tas s"rfio

F'rancisco Goecten e �-!l,.

�:e��;:Pl';s rl�li�;�n/f,�()�":� mUia tornf' público
Q'n('�ro agraoecimento 1\.)

Exmo sr. Governu(\or J')

Estade e .;:ua eSr)osa ao c:

Renato Ramo;" da 8ib.\,

ftmdonnrios de<i"'nfl>'1(\S n'1

lo Pre;;idf'nj(' rio n, c, C e

na prf'Sf'nf'a rins' Dl'nlY>nf'n
te" 011 seus repres_entantes

aos srs. deuptados Ivo M,m

le�a� Ahllrtos os <>n,.,,10- te.negro e W?l�p.r Ge\l1ps; e E se cre"ceu!

prs, cn<l� um dos ,,,t(')'rs_ outros, demais pessoa,> 'IH.:' fô�ct;s 1�!0·s�;�eZ:l�ir���l'i��-.
:���s ate:::"l ')Tlí����:�O n�: ��ã:�s�ar���lC����;'��� �1!� muito espeCialmen� désse

Cn:'"a de Saúde São Seb'l.:;' ubnegado Lama arques

��l!�:s rl;onr.��:���;;�':; rIos
tiin. p em especial ao dr Linhares raio q;����:��;

!) _ Ai; propasto.s fmodil- Hcn�lqUe P!lscn PFllaIS,) e
mo em » livro

lo ont:"1:r'vm1da 11:'1 i:ll1pf7iT'i-I.I:u:ta --!i).ü.\(UL.,-�J)Jj.u �
de -atas

- cnrin'tlosament.e
sa OfiriUI do Estado), de nnfolmo ntpnçno (\ rm-'l

guardado até hoje. O que o

verão obedf'l'el' às condi- sados qnnn(\" do intf'm,t
pai não pode fazer, fê-lo o

ções e�tapelecidns nestll menta ele �ua espo,a Ph' o
fIlho. Jaime Linhares, ad·

!!:dital, nas ill,�j;l'llr,iJf!.� cnns m�na, internada c)n 2Ul
quil'indo uma part.e do ter

tantes fio verso· das mes· e tendo alta em 31·7l!}G2
rena onde se ergue hoje a

mas bem comn às exigên- A todos a família pe:l,�G nova séde. Em 1943 !:li Jan-

cias do Decl"eto nO SF - rada agradece, cada a pedra fundamenta!

25-08----61/382, de Hl61 e Barra Clara (Angelinct) da· nov.l. séde c npl'Ov��do
demais di�,posic;ões Esta· agélslo de 1962. •

um projeto do EI1g'C:lheiro
duais e Federais sõbl'e Francisco GnNll'l'L Fauntout'� Rey. Já então

Concorl'cncius. 1 n -r. f1f doara Aberl)al Ramos ds

ISilva à' outl'� parte do te,r

�����:Cã� i�1�;'i���;V�� d�O���
FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES ;�;,o,o�'�:::,::�� ��\95�"��,

B R A .5 I L. �1I1�li;�â�d[�::�'��. P���iOln��'
ao tempo que iniciava a no 1

"a séde, Vieira da Rosa con
I

seguia a fusão com o Co

queiros Pl'áia Clube, cujos
terrenos Eug'ênio Taulois

�rlplicou, dando ao Veterano

um explendido centro des

portivo.
Mas, v'oltemos ao passado,
antes de fitar o futuro. pois
que t'ste'e o reflexo daque.
],

O que havia de melhor.
de mais representativo em

qualquer ramo de atividade
em /3. Catarina pertenceu
ao (Juu(11'O do ve-ho Clube,

Estadistas, al'tLitas, litera

tos, cientistas. hotnen� pú_
blicos, passaram pelos au

g�lStOS salões, numa síntese

da� elites dêsses noventa

os materiais com dimen

sões e outrns caracterist'.
cas aquem da� espeeifica
ÇÕf'.�. o que oeasi6nará exi

gência de substit!lÍção, re

tirada urgente, chama

mento urgente do segunda
colocado. exigênCia da dife·
rênça de pt'eço pelo falte.
so, caução futura, ;ilIspen
são do regi:itl'o de fornece

dor, etc.
2 _ Na parte externa do

en\'elopl' !'ontenedol' da pro

p()stu-dr'vcrào - conslar --{'Os

seguintes dizeres: CONCOR

RENCIA PUBLICA N" ,

CB � fl6 -- 56, (;Ref'Jru'1
das imla'açôe� elêt,rl,�t::;

co Ho.õp:tal Co:ônia 0&11' 1

naL

3 _ Fom envelope separa

do, contendo os dizere�;

do inciso anterior n)ém do
termo' DOCUMENTOS. em

C<rract�J'es bem destacados

.,CAPITAIS DE ESTADOS DO

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEReJl

. �ELITIRA
FORTA ZA
VITORIA
MACEIO
ARACAJÚ

�:��glAL PESSOA /?
GO NIA
c O LUIZ
r ANAUS·

� RIA/VOPOLIS

�W5lNA �____j
.t;

APENAS DUAS CAPITAl") TÊM ARRECA AÇA
FLORIIlNOPOLlS. T�RESINA E CUIABÁ

---�.:-==t=';
��-=

RECEITA

{

o

7529044000.00
..,1 146276.006,00
926699000.00
90306600000
78 I 2 10 OOO.OQ
431 300000.00
339870000.00
271950000.00
.245640000.00

I 41 044000.00
I 36249000,00
I I I 479000.00
I 02 7 I 6000 00
T I 185000.00
63740000.00
62649000.00
56300000.00
51.698.00000

IWU/V/C/PE:

J�ARRECA'lJADA
1960

40607000.00
16330000,00

INFERIOR À E

AJUDA A COMBAH!R OS QUE SONEGAM
iMPOSTOS:

NÃO l' . iL MEL 'OR S 9ER\IlÇOS..

,

EDllIAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

1.a e 2.a COHVOCAÇÃO
De acôrdo com os Estatutos e, tendo em vista o que

dispõe o Art. 9° do Regulamento baixado cbm o decreto
no. 39.319 de 5/6/56, são convocados os Senhores mem

bros da Assembléia Geral desta Federação, a se reuni
r('m em SUB. sede própria, sita à Av� Irineu Bornhausen,
nesta Capital, pa!'a eleição do Representánte da Clas

se Rural rio Estado, que integrará o Conselho Regional
(lo Sel'vir.o Social Rural do Estado de Santa Catarina,

Ji'lrh Illareada para esta Assembléia, o dia 11 de se

tembro dI: 1962, às i4 horas, na sede própria da Federa

�'âQ, it Av. Il'ineu Bornhausen, entendendo-se que, caso

nilo llÚn1ero, ti. Assembléia se realizará, em segun-
(ia e convocação, no dia 17 çl.o mesmo mês, às--"
mesmas horas, no mesmo local e para a mesma ol'dem

']0 dia. tOUl1l!Dill
Flol'i,mópolls. !I clt' n,gôsto de ],962

Aníverserre-ee hoje a tra

rucjoner sociedade da Rua
João Pinto. Completa o seu

nonagésimo ano de uma

fecunda existência, Vida
utilissima à sociedade ca

tartnense, pois um clube é

um rator incontestável de

formação, pelo intercâmbio
gregal de suas festas e reu

ntões. Passado de jornadas
gloriosas, a plasmar para o

futuro uma juventude ho

nesta no sentir, no julgar e

no agtr. Futuro de premes
sas que seu cesenvorvtmen
to deixa afirmar sem qual
quer neenacão.
Com berco nessa mesma

rua João Pinto, então Au

gusta. em prédio da ramtna
Pinto dã Luz, errou pela
rua da ConstituiÇão (Tira
dentes) Prtncípe roons.

Mafra) e Largo do Palácio

(Quinze) onde hoje está o

baldio da futura caixa E

conômica, terminando por

instalar se no número 6 da

João Pinto em que I'stá des

de 1875. Tem a honra de ser

o mais velho inquilino da

Irmandade dos P.Usos.

Cresceu e cres(,õ'''1do, alas

trou se pelos pr�d!"!s vIzi
nhos.

Agora, num �sfõrço tenaz
dentrr de dols anos,

vara la,' pl'ópri:l
Próprio e majestoso. úigno
do Clube e da Cid;lde.
Nasceu com 14 minguados

sócios que afin,nav�m sua

fé no futuro determinrmdo
em reunião que. tão logo o

quadro social. atingisse 50

�ócios. seriam dadas <'par
tidas" me�lsals. Gl'�nde a

legria p:li , no arr;1.ial fe

minino. Hoje, tem o clube

mais população qlle mllitas

cabeças de municípios:
7.854 sócios, entre contribu

intes, estudantes pl'oprietá
r�os, correspondent.es, tran_

sitórios e afins,

e
E deixou. na história rrríude quando se

perguntai
eclusa] de concreto para o

barriga-verde, um rasto de o "onde" de muita corsa j alto, as colunas que vão sus

luz. berço que foi do an- desta bela Capital. E' o con tentar uma laje de 53 por
tiesclavlsmo e do república curso dêste Banco, daquela 32 metros, o que deixa en

rue-r-o em nosso Estado, A Força Armada; a exposição trever a sua grandiosidade,

�����:iad�o h����:':nocat:l� ��r::�o� ���:�:áti�\�;tUl�:' �i:�ta�od::s�;:��::�:S :���
nense neste século. E rómas ou arusüca. E' a casa seu " largueza e prevíaão.
de orgulho. pré aberta a t.ndo quão rõi li Terá também, em Co-

No pro-ente. sua ativlda- _ util e nobre. Apouüco. não� queiras, no seu atual Bal

de é rnutttrcrme, atuante fugiu porem, às grandes e � neário, um centro ��spo�tl.
na Vida social, arusuca, mergências. ·imno

quandO!
."0 completo, onde ia a. ju-

�::����i��Il11�r:u;:�i�l�1 aq�� �:r��l:e�b��::�oàd:o����; �:t��u(�:i;�'��.·:�s�sq::S:�e;;:
la missoo edacadora que é vatura. no oremto Republr pre praiann

qualidade rundamentaj dos cano, talvez po�r,t1e erarr�. .pf'l'g'nnf
nr-se-á a Clllem

clubes bom formados e bem coisas muito acnna da Pn! se deve tudo isso, de gmn-

dirigidos.
.

tica. de, de concreto e di'! pro-

nnooreceneo-se, scmpr �
missar.

O Veterano, com sua 0- "",__"

rténtacãc sadia. sua preo enobreceu a terra nnôo. Diremos: aos sócios, A

-upaçúo de ordem, de con Seu futuro. pois. dever.

�
sua fidelidade ao clube,. â

truta moral, de respeito, ter a majestade do passa � sua firme crença de que o

bem poderia pôr em sua In do.
. 'í clube crescerá. E por isso

c!lada o lema: '''Aqui se di TUfá o imenso palúcín rt JI se esforçam para dizer aos

vertem, educando-se, J'I"pnidn 'aer r- tuo Luz, com, nomes de Lauro Llnhares,

homens do arnnnhâ" Essa é
\ dez pavimentos e o maior de Al).tonio venancto do.

a função social de U111 clu- salão de festas do Brasil - Costa e tantos outros que

be I Sul. Já saíram do sub solo sua tenacidade não foi per

"No Doze", ouve-se a onde se. enterra uma mole àida.

Olivetti
Lettera 22

� ollveUi

DISTRIBUIDORES "OllVETTI"
CARVALHO, ASSUMPÇÃO 6. CIA,

RUA CONSELHEIRO MAFRA,53
. FLORIANÓPOLIS
Sta. CATARIN'A

----

MISSA· DE 30 DI,AS

./

TELEFONE, 26.5 8

Auxiliar de
EsrrUório

Au�'ea Mirando da Cruz e Manoel Mirando do
Cruz cumprem o piedoso dever de convidar às pessoas
amigos, de suo querido irmã Ottilia para assistirem
à misso que em intensão o suo olma mandam celebrar
dia 17 de ooosto sexta_feiro -às 7 horas no Matl·:z
de Nossa Se�hora' de Fátima, 'no 'Estreito externando
a todos o seu profunda ogradeçimento

.

!'\Jl!\-HTIl\'lnS UM Cu�:"
MUITA PRA'TICA,

EXPEDIENTE J'NTE.
GRAL. - FONE 24.13

16/8/62

._--_-

lCurso-Preparatório
Continente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O "'I�
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

nE DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais modernos processos pedo:'
gôgicos.

- Equ.ipodo com máQuinas novos
- Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço 5\10 inscrição (I RUQ D,r. Fulvio Aducei on_

tigo 24 de Moia; 748 _ 1° Cindor
ESTREITO

,

.

fL()RIANOP9�,I�,:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Fogo Simbolico'� .. Este Ano H·omenagem Universldade·dirig�da
i:, à Mulher Brasileira�
;! Primeira eun;ão na Prefeitura Municipal. .

Na última Ga feir� dia tão presentes, DO Palanque de Anita Oaribaldi, 'à' Pra.
ro, o Sr. Prefeito Munid- Oficial, acompanhadas de ça "Getúlio Vargas".
pai desta Capital reuniu suas respectivas espôsas. Uma Professora já está
em seu Gabinete os Repte- Em sendo a corrida deste prevista para fazer a sau
scntantes das Forças Ar- ano uma homenagem, e dação à imortal chama
mudas sediadas em Flo- homenagem bem slgnlflca- que, anualmente, percor
rlanópolis, traçando por- ti, à Mulher Brasileira; o

'.
re o sôlo pátrjo reacen

nd'Oen�.rF'OsGOParaSI�BrOe�eICP�?, Fogo 51mboUco terá a sua dendo o sentimento cívtcc
Pita juyto ao Monumento do Povo Bras�leiro.

que devlf.á chegar no pró- . Outra parbículartdade é

���:01t�!�:7 e d�r���l:�i�� Verba Para : ��n�:eto�:�oA�:tc�o s:�
:;e,s��;;t:c:��e��r� :f;� Pôslo de Pesca
da Pátria às O horas do dia

10 de Setembro, dando iní

cio as solenidades comemo

rativas da Semana da Pá
tria na Capital Gaúcha.

As autoridades reunidas

resolveram, inicialmente,
organizar uma grande Co

missão de Honra, integra
da por altas Autoridades
Civis e Militares, que esta-

A tí meu �ai
Tânia Pranealacei

Schambeck _ Cole

gio Coração de Je
sus - 1.0 Normal "A"

vino ! ..

Meu l'ai, como te amo

nêste momento !

E, ao olhar a tua lisiano
mia. cansada das lutas rfa

vida, dos problemas .difh
ceis quc se a�loJ!lcram ".u

teu cérebro, de tudo que
enírenta�� e continua'tas
enfrentando por mim.. meus
olhos se voltam para o rllt'l

e meus libios balbu("un'

uma prece de agradeeillJ{":'
to a Deus por me ter (:'In

ccbhl0 uma dãdiva t;lo

grande e de valor in[iRll'.':
- Tu, meu Pai!

Anos a�l'Iá� quanao eu

era pequcnina, '1'", me em_

balavas nos braços e SUSSUil

ravas a meus ouvidos &la.
lavras ternas e doces.

Jloje, não mais me emha.

Ias nos braços, por yue
cresci, mas os teus olhos

continuam a embaial •.n� e

,t os teus lábios estão sempre

sorrindo e proferindo aque.
Jas mesmas palavras de

antigamente.
Teu rosto sereno e .J.C;l.

Ihedor é um bálsamo !H'a
mim _,quando sofa", quando
estou triste, quando. ene

fim, �omeço a d�frontar.
me 'com os primeiros ernba:

tes da vida.

E é justo que te .. re,'(O

çam um dia para seres ha

menageado no teu lar, jun�
to às tuas filhas que lanto
te querem.
Sint(.:ne f� por' que

estás ao meu lado; port;n,
desta felicIdade não cum

partilham muit\ts outrus

filhos e filhas, ou porqu\!

:Deus obamou"lhes os Pais

ou, o que é mais triste, pr:'
blemas o.tros os atast.,
ram do lar. Eu tcnhu .te

junto a mirn., sou feliz.

Oh, meu Pai, que sóllre

Ti caiam ebuvas de grll. I

ças, bençãos sem fim ii dll

Reino de Deus, e que O.i

olhal'es de Maria pousem

em TI, protegendo Te de

tudo o que é mau e peligoo

A todos os Pais do m'FO

do estendo o desejo conil

do em minha prCQ'!.
"'-r:l Ti 1111

j'.\IS'·,

Notícias de Brasilla
formam que o engenheira
!Hélio de Almeida titular
'do Ministério da 'Viaçao e

ceras Publicas destacou a

verba de 37 �Ilhões de
cruzeiros, para a consHu.

çãc de um põsto de p�J('[L
na cidade de Itajaí, neste

Estado. Prazo da obra: 12

to. E' que aquilo que deuo

tava rtrmeza e indiscutL
bnídade. tornou se , sonsma
ena. :/;:I:l "ou fórmula es

cusa de fraudar. A lei e a

regu.açãn daS relações en

tre Os Ibdlviduos para bna
paz da coletividade. Mas a

lei tem sua. conceituação
nQ povo pois que na�ce

para êle e por ele. Lei de
out,os' países podem não
se 'ajustar ao- brasllelr'l"
po' s qu'.) cnda povo tem a

sua formação própria.
Em cOJ;lsequência, o cor·_

ceita Ide
..

'

"dura lf!x Il'Jd
I�X", n2p' tem mais razão
(le ,�cr na cHr(:mpic!a >\.

Lualldade brasiieira, onrl�
se legisla pará. indlvídu.Js
pal;a �rupos, para ideoJ'/
fria, em prejuízo da col:,U';,
dade.
E não póde ser lega!,

qualquer lei 'que tente '!l�u
dar o regime democrátlc'),
poIs que êle é brasileiro
fundamentalmente por ser

criütão. (Acão Demàcrã.
t1ca Popula;J.

sua chegada à nossa Capi
tal, dando enfase ao slgni

i! • ficado da tradic10nal ma

ratona que, este ano, será
em homenagem a Mulher
Brasileira.

Na próxima 6a Feira, dia
17, outra reunião terá lu
gar no Gabinete do Sr. Pre
feito Municipal, já com a

participação de outros ele
mentos, afim de serem de-

�in:ea:sos �o��oe�::: �t�
execução, fadada, como
nos anos anteriores,
malar êxito.

Inquérito

randir Dias.

.Que Importa!
Quinhemos lavradores, na

Baía, armados, ocuparam
uma fazenda de cacau.
Por que não o sabemos.
Sem dúvida, a fôrça laten
te era a fome, a injustiça
social, o sofrimento. Mas a

impulsão que os tirou da
Inércia e 05 jogou na dinâ"

:�:m��ou�e��v;��e'n::��� .

festos encontrados eram I

comunistas. Ora bem, que
esperavam os comunistas?·
Que êsses quinhentos ven.

cessem o pais? Que fõssem
a primeira explosão de
uma reação em cadeia? Es.
tá claro que não; não tem
o comunismo a menor ilu.
são de Que o movimento
não pal>sara de um caso de
j)oIHa, corri brutalidades,
ôunóue, morte e mais so"

frlmentos. Mas, que lhe
importa tudo isso? Nada;
pois o que querem é man.

ter clima de agitação. Os
fins justificam ôs meios I
CAÇA0 DEMOCRATICA

POPULAR).

E colaborando com o to cívico da Mulher Floria
ilustre Sr. Prefeito Muni· nopolltana, no sentido de
clpal, para maior brtjharr- ser presente ao Ato, com o

tismo
.

da solenidade de 'coração voltado para os

recepção ao Fogo Símbolí- destinos da Pátria Brasl

co, apelamos para o espírt- tetra.

-P;llavras do Secretário Geral da OS(, na passagem

do aniversário do Magnífico Reilor Ferreira lima.
Por ocasião da passagem

do seu aniversario nataü

cio, transcorrido, dia 8,
S. Mgcia. dr. João David
Ferreira Lima, foi alvo daso ESTAD·O

O ""IS lJl!ICO lIallO DE SANJA UTABIKA

FLORIANÓPOLIS, (,DOMINGO), ia DE AGOSTO DE 1962

100 RUAS EM 100 DIAS --
12 Dias, 12 Ruas lIum;nadas

mais stanmcanvas pro....s
de apreço e estima. Lemre
essas homenagens houve

uma que se destacou. A que

par'uu do corpo de Iuncio

nértos da Unrversrdude de
Santa Catarina. Na opor
tumdade da homenagem,
que teve lugar na residên
cia do ilustre mestre, foi

lhe entregue um caríssimo
relógio de ouro, todo tra

balhado, presente que sim
boliza a amizade que os

une em torno da figura
marcante do eminente edu ,

cador. Ao ensejo, o dr.

Aluisio Biasi, Secretário

Geral da Universidade pro
feriu eloquente oração, em

nome dos seus colegas,
enaltecendo a pessoa do

homenageado. O discurso

do dr. A. Biasi tem a se-

gulnte íntegra:
"Reitor Ferreira Lima.
No momento em que V.

cempanna das iuu ruas em

lUU mas. Ontem foi Ilurní
nada a rua eac Pedro e

hoje será a rua oercía, nas
fOLOS.

PROGRAMA DE INAUGU

h.l1.yU�,:) NA P:ttOÁLMA
SEMANA:

13/8/62 _ 20. feira

Rua oI ....uqu.m cosca -

Agronômica '

14/8/62 - 3& feira -

Dr......arlOs Corrêa - Agi'O-

- 411 feira
Morro La Porta
16;8/62 _ '56. feira

Morro Monsenhor Topp
17/8/62 - 60. feira _ Rua

Cristóvão Pires

111/8/62 - sábado - Rua

Belisário B. Silveira - Sa

co dos Limões

�/�/82 - domingo -

Rua Juan Ganzo Fernan·
.

dES - t>àco dos Llmóes

.Retirada de Título Eleitoral Encerra
a 8 de �etembro

O Chefe (.Ia 1;'11. Zona 4 ..n:, ...� acôrdo com o ca

lendário pa�, as elelçõe�
oe oaGubro proxlmo, sera

encerrado dia 8 de setem·

bro o prazo para retirada

dos Titulas Eleitorais re

�ultantes dos pedidos de

Inscrição, transferência e

segunda via,

O" PAPA'11

PARTlDAe DE
fLORIANOPOllS EM
DIA� ÚTEIC AG

'horas!

BIIt�

Eleitoral comunica que se

acham a dlSpJl3iÇd.O dos in

tere;,sados :)13 'lHUios E�el
torais decorrentes' de pedi.
dos de inscrição, transfe

rência, segunda via, trans

fel'êncja de seção e retifi

cação.
Por outro lado esclarece

M1Iriam
Viu-nos nascer, acompa

nhando e mostrando os

mais acerbos sofrimentos
'morais ante Os intensa

mente físicos sofrImentos

que sua espôsa vivia. Ella
a hora critica do Papal,
pela primeira ou décima

vez, não importa qual, mas
sempre com o mesmo su

plício: ver sua querida
companheira trazer ao

mundo da Luz o pequenito
Sér. Sofre a mãe a dura

dôr física, Sofre. a dôr que
. a faz redentôra. E Papai, a

dõr moral que o eleva ao

.,pInáculo da Vida.

AjudOU a nos banhar,
trocou fraldas manejando
com! períCia o pérfido alfi�

\ nete, deu·nos a mamadeira,
acalentou nosso chôro, vi

giou com carinho nosso

sôno.
No balbucio das primei

ras palavras fez torcida.

para que' pronunclassemos
Papai antes de tudo., E,
Quanta vez ficou respinga·
do de sopa quando resolvia_
mos restrilar soprando com

a bõca cheia ..

Conversava conôsco se

riamente já ,julgando o

tenro ouvido apto à con

fidências sérias, como a da

profissão desejada.. Es·

tremecla de pura alegria
na volta ao lar, qualJ10 o

recebiamos estendendo os

braços e puJavamos.:.e grl-

sência do seu já multo

querido companheiro e am1"

go.
Firmado nas roliças per

ninhas andava prosa, pois
foi Papai quem nos ensi

nou e ajudou nos primeiros
passos. Começavam as

aventuras da primeira es·

colinha que ensinava a

descer e subir escadas, a

sair pelo portão e olhar um

mundo novo, diferente e

cheio de perigos; a fazer

deliciOSOS passeiOS encara

pitadQ nos ombros fortes e

seguros de Papai, que nos

levava a olhar flôres, co

lher frutas e alimentar ga

linhas, onde, assustado en

colhia as perninhus temen

do bicadas nos dedinhos ..

Enslnava·nos a sermos aml'

gos do bichos, afagando o

cão e o gato caseiros.
E neste crescer rápida do

fisico e da mente foi sem

pre o Papai quem teve pa:.
ciência para, responder aos

porques que vão ao Infini
to nas boquinhas infantis.
E dai em diante tinhamos
a certeza do absoluto, pois
fôra Papal quem nos ensi·
nara! Neste entreme,ntes

chegou a fase da palmada,
dos castigos que foram re·

cebidos com crõros rebel

de� e sentidps, imaginando
injustiças, mas np fundo,
bem no recõndito do cora·

ção, passado algum tempo
davamos razão glenª ao

::.:>apai.
(Cont. /la 5.1' pãg.)

tavamo,; demonslrando fi

_.� saudade seu lida pl'la ��-

��. ;i�&)�f�lt�(?:t ·é�:�Ú:��,�.. : '. fi,i·!.::<"(·
�'."

.<•. ""

- _ ..

'

ri·

Magda., cercado pelo cari

nho e dedícaçâc dos seus

familiares e amígcs; com

pleta mais um aniversário

natalício, quiseram os Iun

administrativos

o Professor Aluísio Blasi,
Secretârio Geral da use,
proferiu brilhante oração,
enaltecendo a pessõa do

homenageado

da Universidade prestar·
lhe singela, lh<lS f.:cunlle·

cida hUH,enagem.
J)elam·nos, ccmo modes

to colaborar de V. Magcia,
a honra. de saudar-lhe nes

ta hora de satis!açao e

regozijo,
Reitor Ferreira Lima

Lembramo nos ainda da

memorável sessão da Con

gregação da �'aculdade de

Direito, quando os ilustres
Prolessol'ts daquela Casa

de Ensino delegaram a V.

Magcia. a ardua tareia de

criar em Santa Catarina

uma Universidade Federal.

Lembramo-nos, tambêm,
da grande receptividade
que a idéia alcançou no

seio das Congregaçoes das

demais Faculdades, tõdas

Qutorgando-lhe poderes pa
ra em nome delas pleitear
junto as autoridades da

República.
�omos testemunhaS da
enorme responsabllldade

Que lhe pesava aos ombros.

Investido nas funções de

coordenar, lançou�se V.

Magcia. com todo o ardor,
e carinho, à luta para a

consecussão do objetivo

por todos desej�do.
Pesquisou dados, catalo

gou elementos sõbre a po

pUlação estudantil de San

ta Catarina, em seus diver·

sos graus, que justificas
sem a criação da Universi·

dade.
Com êsses elementos de

convicção, perante o Presi

dente Juscelino Kubitschek,

acompanhado do então

Governadol< do Estado,
Diretores de Faculdades e

parlamentares, reivindicou

a implantação de uma

UniverSidade Federal em

Santa Catarina. As razões

foram expostas com dados

tão expressiyos que o emi

nente Presidente não teve

óúv!das em atender à soli·

citação.
O camInho estava aber

to.
Enviada a Men�agem

SubsUluição . na

Penitenciária
O dr. Arquimedes Dantas,

Sub Diretor Penal, foi dís.

lpensado das funções que Para apurar recentes ::'0

vinha exercendo como Dl· contecsmentos na e'eru.

Hoje, especialmente III' reter da Penítencíáne I:> tenciária do Estado, o '�i).

je. �eu Pai, queria dizer. .Estado. Para sUbstituÚo,'o ve-nadcr Celso Ramos de

te algumas palavras que governador 'Celso Ramos .aígnou o· dr. C�osiEdu9.r.\
expeirnam todo o carinho, designou O dr. Carlos E de Viegas Orle. presícen-e
amor, tcrnc.} e agradecr- eua-do VIegas Orle, qua da Consultoria Juridlca

menta qutt,.sinto no ,CaIlt.o" responderá pelo expedrenre
' Jura.ndlr Dias e Osmar sec

nho mais secreto de meu dequeíe presidio" enquanto Paulo Torres, funcínnarmg
coração. .

durar o ímpedlmentc ao da casa de' 'detenção tia

asl\�::rj';!:sP::;�c!:::� :�� ��:!.qr titqJar, 't. Gentil p��raCO��:�ã�' funcionará

nhas palavras. sob a presidência do dr,

es:r::e�ss: ::�o:'i:::ta�: legal �:ri;s S!��:::i�d:ie!o� Jn.

não consegue dizer. Na sua tremenda rntut,
E pensar que sem TI fi ção da verdade, o povo já

sem mi.nha l\lãe 'lu.erida. tornou ridícula a expressão,
eu hoje não estarte vendo pela decadência do concet.

êsee mundo maravãhcso,
êste mundo onde b�jJha (I

sol, onde crescem norcs,
onde correm o,; rios, êstc

mundo onde em tudo nota.

se o toque do Criador U.

Presidencial ao Congresso,
outJ"a luta se esboçava ca·

'.
)t� �.iA�'i

o Magnifico Reitor dr, iJoQ.o David Ferreira Lima, que
no dia 8 do corrente fo( atvo de gra71d�s homenagens,

�a vez mais fatigan"- V!J· Indfcação não roi sóm,n�'
gens se sucediam. Abdicou. um reconhecimento ao araa

V. Magda. da tranquilidade de batalhador pela causa;'�
do lar, dedícancu-se por mais ainda, um tributo às
1nteiro ao Ideal almejado, peregrinas virtudes de mes..

esquecendo-se, muitas vê- tre e cidadão. Bfetíva,
zes até da própria. saúde, mente, Senhores, em 23 de
laborando com todo o des- outubro era o Professor

I vêíot para cumprir a nobre 'João David Ferreira Lima
rrussàc outorgada pelas
Congregaçoes de nossas

Faculdades.

No dia 18 ce dezembro

de 1960, a primeira etapa
era vencida. Foi, nesse dia,
sancionada a Lei que cria
ra a Universidade. Fora

ccmpensacrora a luta. Podia
V. iVlagclR. dizer às con

gregaçoes que a missão es

tava cumprida.

Não obstante, essa pri
meira vitória seria o prt..

meiro paS30 pa,a. & im·

p.antaçao dltlnltiva. Ainda
nao soara a clarinada,
aando p.Jt encerrada a lu

ta. abl'lanrse novas frún

teJI'as e novos obstácul?s
neces;:;itavam de ser venci

dos. Tl'ans!ercncla do Pa'

trimônio. Incursôes ao Ser

viço do Patrjmõnlo da

União. Ministérios da Edu

cação e Fazenda. Delegacia
do Patrlmõnio em Santa

Catarina, exigências de to·
do tipo. Plantas esmiuça
das, levantamento comple·
to de, bens, enfim a Escri

tura de transferência, em

28 de fevereiro de 1961.

Segunda estl:\pa vencida.
A mais demorada e a que
I;raria uma série enorme de

preocupações Iria ser en·

cetada. A transferêncIa do

pessoal - 10 o docente, e

em Seguida, o administra
tivo. Novamente V. Magcia
se transportava ao Rio e

Brasília. Dificuldades eram

aplainadas. 'Enfim, no dia
15 de setembro de 1961,
tomavam posse os primei
ros professõres,

-

data em

que foi, pela vez primeira,
reunido' o EgrégiO Conselho
Universitário, tendo êste,
pela maioria absoluta de
seus membros, Indicado o

nome de V. Magda. para;
em primeiro lugar figurar
na llsta trípllce para a es·

côlha do primeiro Reitor.

Temos para nós, que essa

nomeado e em seguida em.

poasado Reitor, com
-

o

aplauso e a gratidão de
todos.

Mas a tarefa e Ingente.
As nomeaçoes dos Profes,
sôres saíram; e a dos rua
cronénosv e a liberação
do crédito aberto pela Lei
n. 3.849/60, e a Instalação
solene da uníversícedev e
a. campanha Insidiosa pela
excelente aquisição do pré
dio onde funciona a Reito-
ria? Tudo Isso, todos ê

�
percalços foram vencldot
galhardamente. Energias
foram dlspendldas, obstá.
culos Sem conta foram
aplainadas. Fellzmente O

grande timoneiro não es

more'ela, e conduz, com

pulso firme e. coração
aberto, a nau recém eoIl&'

truida.

Agora, Senhores, final.
mente, a última exigência
da Lei é s.ltisfelta. Nêste
dIa, V. Magcla. dará posse
aos funcionários aproveita
dos pela Le,1. Sabemos da

alegria que Isso representa
-ao seu coração generoso.
Sabemos da preocupação
diuturna pela situação afll.
tiva dos funcionários. Sa"
bemos também, da conflaD"

ça que todos depositavam
em seu Reitor. E é porlsSo
que êstes fu�clonáriOs,
desdé o mais humilde se

pequena lembrança, e au'

gurar·lhe os melhores vO"

tos de felicidades, pedindD
a Deus que lhe dê fôrças
para continuar à freOU
dos destInos da nossa uol·
versldade"_

Anolações Parlamentares
IX limpa e tranquila

A'ito Carvalho Ciente ação parlamentar .. ,

Fê-la �injellgêncla e Encerrou-se, pois; êsse ca

bravura,�trarlimdo o pítulo ameaçador da vida
próprIo temperamento. Fê- do Congresso. Era uIl1

la com elegânCia, sem des- principio de subversãO,
bordamentos geradores de tendente a agravar-se, se

tumultos, sob o olhar de Nerêu Ramos, com a cola
compreensão tolerante e

meio irónico de Nerêu Ra·

mos, atravessando o tem

poral a pé enxuto, na ta

refa que lhe impuseram,
mas sem elementos con·

vincentes, sem argumentos
lógicos, diante da autenti·

cidade dos acontecimentos,
como quem se apressa a

p-uhr um:l 'fogueIra, pa1'a
retomar a estrada larga,

boraçâo de Flõres da

Cunha, não lhe opusesse
reação corretiva. tle se cOJl.

Ilervou apartldárIo e Impes
soal, dentro tão sõmen"
das rígidas atribuições dê

magistrado, mantendo
sua plenitude a saber

Intanglvcl do Poder

glslatlvo.
(Cont. ?la 3.n pág.)
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